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0. INLEIDING
Wat houdt het Gemeentelijk Mobiliteitsplan in?
Het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) is een prospectief
planningsinstrument dat beoogt op gemeentelijk niveau de juiste
voorwaarden te scheppen voor een duurzame mobiliteit. Het moet de
bereikbaarheid regelen van de woon- en activiteitenplaatsen op het
gemeentelijke grondgebied, in overeenstemming met de algemene
doelstellingen van het GemOP en het GewOP. De inhoud van het GMP
bestrijkt veel meer dan louter het regelen van het autoverkeer. Met het
GMP worden doelstellingen nagestreefd op het gebied van mobiliteit en
bereikbaarheid, verkeersveiligheid, levenskwaliteit, stedenbouw en
ruimtelijke ordening.

Het GMP bevat de doelstellingen en/of de regelgevende verplichtingen die
vervat zijn in de plannen die al zijn goedgekeurd door de openbare
overheden (het Gewestelijk Ontwikkelingsplan, het Gewestelijk
Bestemmingsplan, het IRIS2-plan alias het Gewestelijk Mobiliteitsplan, het
Geluidsplan, het Zones-30-plan van Sint-Pieters-Woluwe enz.) evenals de
aanbevelingen van de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid.
Het GMP is een overkoepelend discussieplatform tussen de
mobiliteitsactoren. Zowel particulieren, ondernemingen, groepen als
besturen dragen bij aan de totstandkoming ervan (cf. onderstaande
illustratie).

Op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid zijn de doelstellingen:
-

het organiseren van een coherent systeem voor personen- en
goederenvervoer dat multimodaal en hiërarchisch gestructureerd is en
correct aangekondigd wordt;

-

de toegankelijkheid verzekeren van de druk bezochte plaatsen, met
name voor personen met beperkte mobiliteit;

-

het stimuleren van voetgangers- en fietsverkeer (zachte, actieve en
buurtmobiliteit) en het openbaar vervoer;

-

het bevorderen van een rationeel autogebruik;

-

het organiseren van een coherent parkeersysteem dat is afgestemd op
het vervoersysteem.

-

de verbetering van de kwaliteit en de gezelligheid van de
voetgangersruimten;

-

het stimuleren van lokale activiteiten die plaatsvinden in de openbare
ruimte van de stadskernen;

-

maatregelen ter beperking
luchtverontreiniging enz.).

van

de

verkeershinder

(geluid,

Op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening is het doel de
woon- en activiteitenplaatsen optimaal te situeren in het stadscentrum,
om zo het aantal verplaatsingen terug te dringen.
Het GMP zal in drie fasen verlopen:
-

Fase 1: stand van zaken, diagnose van de bestaande toestand en
bepaling van de doelstellingen;
Fase 2: ontwikkeling van een scenario van duurzame mobiliteit;
Fase 3: actieplan.

De plaatsbeschrijving en diagnose zijn voornamelijk opgesteld op basis van
een aanzienlijke inventarisatie op het terrein, die plaatsvond in de winter
en de lente van 2015. Deze omvatte:
-

een verkeerstelling;

-

een systematisch onderzoek van de 106 km wegen in Sint-PietersWoluwe, hun kenmerken en uitrustingen, hun schrijnendste
veiligheidstekorten;

-

een systematisch onderzoek van de haltes van het openbaar vervoer
(uitrusting enz.);

-

een volledige inventarisatie van de bewegwijzering en de
verkeerstekens;

-

de samenstelling van een groot fotoarchief.

Dit veldwerk werd uiteraard aangevuld met verscheidene officiële
bibliografische gegevens (Gewestelijk Ontwikkelingsplan, Gewestelijk
Bestemmingsplan, IRIS2-plan enz.) en informatie verstrekt door
gewestelijke diensten (Brussel Mobiliteit - BUV), paragewestelijke diensten
(MIVB, BIM, De Lijn) of de politie.
De verzamelde informatie vormt een grondige en kostbare werkbasis om
de keuzes die gemaakt zijn in het kader van deze opdracht, te omkaderen
en de verschillende interventiehypothesen (scenariofase en actieplan) te
testen.
Het verslag van fase 1 van het GMP is als volgt gestructureerd:

Op het gebied van verkeersveiligheid beoogt het GMP een daling van het
aantal en de ernst van de verkeersongevallen door middel van enerzijds
een betere organisatie van de verkeersstromen en anderzijds de aanleg
van snelheidsbeperkende voorzieningen.
Op het gebied van levenskwaliteit beoogt het GMP:

kunnen ook dienen als tijdsindicatoren in toekomstige vergelijkingen (met
name met het oog op de uitvoering van het actieplan, dat later zal worden
vastgelegd).

1. een presentatie van de algemene mobiliteitscontext in Sint-PietersWoluwe;
Als het GMP eenmaal is uitgewerkt, moet het een referentiedocument zijn
bij besprekingen met betrekking tot mobiliteit en verplaatsingen in SintPieters-Woluwe en voor de uitvoering van de beslissingen. Het is een
levend document, dat regelmatig moet worden aangepast aan de nieuwe
realiteit.

2. een beschrijving van de infrastructuren die van nut zijn voor de
verplaatsingen, hun organisatie en hun kenmerken;

Doel van de eerste fase van de werken

4. een bespreking van specifieke kwesties in verband met parkeren,
signalisatie (bewegwijzering, verkeersborden) en de milieueffecten
van het verkeer;

De eerste fase van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) bestaat erin
een stand van zaken en een diagnose op te maken van de verschillende
elementen die verband houden met mobiliteit in Sint-Pieters-Woluwe. Dit
thema is uiteraard zeer uitgebreid en divers, gaande van zware
infrastructuren (spoorweg, wegen, diverse kunstwerken) tot lichte
begeleidende maatregelen, zoals markeringen op de grond,
fietsenstallingen enz. Door de wijd uiteenlopende thema's die aan bod
komen, is het rapport vrij volumineus geworden. Eenieder kan echter die
delen raadplegen die hem interesseren. De verzamelde gegevens worden
zoveel mogelijk voorgesteld door middel van themakaarten. Deze vormen
uiteraard de referentiegegevens voor de uitwerking van het GMP en

3. een diagnose van de verschillende individuele (gemotoriseerd verkeer,
voetgangers, fietsers enz.) en collectieve (openbaar vervoer)
vervoerswijzen;

5. een inventaris van de vooruitzichten en bekende plannen op het
gebied van mobiliteit.
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A. ALGEMENE MOBILITEITSCONTEXT
De expertise en de behandeling van de problemen van het personen- en
goederenvervoer in Sint-Pieters-Woluwe kunnen niet los gezien worden
van hun ruimere context. Deze context uit zich in de functies die aanwezig
zijn op het gemeentelijke grondgebied, in de omringende gemeenten en in
heel de Brusselse metropool en ook in hun dynamiek en hun
eigenschappen.
De mobiliteitskwesties beperken zich niet tot vervoerstrajecten en hun
relatieve veiligheid. Ze maken deel uit van het veel ruimere kader van de
bijzondere kenmerken en de organisatie van onze samenleving in de ruime
zin van het woord. Deze globale elementen scheppen kansen, maar leggen
tegelijkertijd ook beperkingen op aan de uitvoering van een krachtiger
mobiliteitsbeleid dat de levenskwaliteit beter eerbiedigt.
Dit eerste hoofdstuk heeft dus tot doel de belangrijkste kenmerken van
Sint-Pieters-Woluwe die een direct invloed hebben op de manier waarop
de verplaatsingen tot stand komen en worden uitgevoerd in de gemeente,
in het juiste perspectief te plaatsen.

De perimeter omvat ook interwijkenwegen, die dienen om (op wijkniveau)
de voertuigen af te voeren die niet op weg zijn naar een bestemming in de
wijk: Alfred Madouxlaan, Orbanlaan, Dumonplein, de Hinnisdaellaan,
Grensstraat, Edmond Parmentierlaan, Grootveldlaan, Baron Albert
d'Huartlaan, Herendal, Stokkelsesteenweg, Prins Boudewijnlaan, Witte
Vrouwenlaan, Louis Gribaumontlaan, Vrijwilligerslaan, Generaal de
Longuevillelaan en Julius Caesarlaan.
De wijkverzamelwegen vervullen dezelfde rol als interwijkenwegen, maar
absorberen a priori niet evenveel verkeer en op langere termijn is het de
bedoeling dat de wijkverzamelwegen lokaal worden. Op het niveau van
Sint-Pieters-Woluwe verzekeren ze hoofdzakelijk de verbinding tussen de
wegen van een hoger niveau en de verschillende polen die verkeer
genereren.
De andere wegen in de gemeente dienen voornamelijk voor lokale
toegang tot de wijk.

De plaats waar de Vorstlaan uitmondt in de Tervurenlaan: de belangrijkste
ringweg in de oostelijke tweede kroon van Brussel

1. GLOBALE MOBILITEITSCONTEXT VAN ZUIDOOST-BRUSSEL
Door haar ligging in de Brusselse metropool maakt de gemeente SintPieters-Woluwe deel uit van de territoriale eenheid Zuidoost-Brussel. Ze
deelt met de gemeenten Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem en
Watermaal-Bosvoorde een aantal eigenschappen en mobiliteitsproblemen
die soms soortgelijk zijn en soms zelfs het gevolg zijn van
gemeenschappelijke problemen. Ook een deel van de gemeente Etterbeek
past in deze algemene context. Bovendien grenst Sint-Pieters-Woluwe aan
het Vlaamse Gewest, met name de gemeenten Kraainem en Tervuren.
Op kaart A.1 zien we de grote structurerende elementen van de mobiliteit
in Sint-Pieters-Woluwe:
-

De gemeente is gelegen op het kruispunt van drie grote verkeersassen
die de gemeente in vieren delen: de Tervurenlaan (N3), die een
verbinding vormt tussen de stadscentrum en de Ring rond Brussel, de
Vorstlaan en de Woluwelaan (zuidoostelijke ring van de tweede
stadskroon).

-

Sint-Pieters-Woluwe is blootgesteld aan veel pendel- en ander verkeer
tussen het stadscentrum, Vlaanderen en Wallonië. De Ring rond
Brussel, de drukste verkeersweg van het land, bevindt zich vlakbij.

-

Het grondgebied is goed voorzien van openbaarvervoerinfrastructuren, met tramlijnen met eigen bedding nr. 39 en 44 en, iets verder
verwijderd, ten noorden metrolijn nr. 1.

De Tervurenlaan en de plaats waar deze de Woluwelaan kruist: een van de
belangrijkste kruispunten van Sint-Pieters-Woluwe

In het IRIS2-plan zijn verscheidene grote verkeersassen ingedeeld als
grootstedelijke wegen, die bestemd zijn voor supragemeentelijk vervoer:
Tervurenlaan, Woluwelaan, Vorstlaan, Leopold II-square, Maarschalk
Montgomeryplein, Sint-Michielslaan, Brand Whitlocklaan. De de
Broquevillelaan en de Wezembeeklaan zijn de enige hoofdwegen in de
gemeente.
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2. OROHYDROGRAFISCHE CONTEXT

3. OVERHEERSENDE STADSTYPOLOGIE

Kaart A.2 maakt de topografie van Sint-Pieters-Woluwe aanschouwelijk.
Deze factor is niet zonder belang, met name als het gaat om de
bevordering van de actieve mobiliteit (voetgangers- en voornamelijk
fietsverkeer):

Met 40.841 inwoners (op 1 januari 2014) is Sint-Pieters-Woluwe een
gemeente waar de woonfunctie overheerst (cf. kaart A.3).

-

De topografie vertoont vele contrasten. Het grondgebied omvat
enerzijds bodems van de Woluwevallei (waar de Vorstlaan loopt) en
haar vijvers en anderzijds 'toppen' van plateaus (Vierarmen en Drie
Kleuren).

-

Het hoogteverschil tussen de valleibodems en de plateaus bedraagt
gemiddeld zo'n 50 à 60 meter. De overgangen tussen deze twee
uitersten verlopen tamelijk geleidelijk (met een constante en niet al te
steile helling) op enkele belangrijke assen (Tervurenlaan, Witte
Vrouwenlaan, Bosstraat, Vogelzanglaan, Roger Vandendriesschelaan,
Nijvelsedreef enz.). Sommige lokale wegen hebben echter wel een vrij
sterke helling (Groene Corniche, Laurierlaan, Halfuurdreef,
Albatroslaan, Zeemeeuwenlaan, Zwartkeeltjeslaan, Merellaan,
Arendlaan, Meeuwenlaan, Waterraaflaan, François Gaystraat,
Emmanuel Mertensstraat, David Van Beverstraat enz.).

-

Grote delen van het grondgebied worden ingenomen door
eengezinswoningen, maar de laatste ontwikkelingen tenderen naar een
lichte verdichting van de woonfunctie, met name door de conversie van
gebouwen in appartementen, de opsplitsing van eengezinswoningen in
verscheidene kleinere eenheden en nieuwbouwprojecten op lege
terreinen (bijvoorbeeld de projecten Adaliasgaarde, Groene Hond, Orée
Gardens of Jardin des Sittelles).

Kerkstraat: kleine opbrengstgebouwen

Er zijn dus wel hellingen aanwezig in Sint-Pieters-Woluwe, maar deze
vormen, op enkele uitzonderingen na, geen onoverkomelijke hindernis
voor de zachte mobiliteit.

Grote appartementsgebouwen in Herendal

Tervurenlaan: herenhuizen en appartementsgebouwen

David Van Beverstraat: een van de vele straten met een helling in SintPieters-Woluwe

Meiersplein: appartementsgebouwen (uit de jaren 1970) contrasteren met
de huisjes van de Félix Poelsstraat

Ketelberg: appartementsgebouwen
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De in economisch opzicht belangrijke werkgelegenheidspolen bevinden
zich grotendeels in het noorden (de omgeving van de Tervurenlaan en de
Woluwelaan) en het oosten van de gemeente (wijk Stokkel en Mooi-Bos).
De belangrijkste werkgelegenheidspolen worden gecreëerd door:
-

administratieve activiteiten (kantoorgebouwen in de Tervurenlaan of
de Woluwelaan, waaronder het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering en de diensten van het gemeentebestuur);

-

schoolvoorzieningen (met name in de wijk Mooi-Bos en de wijk
Centrum);

-

Uit de resultaten van de enquête die de FOD Mobiliteit gehouden heeft
naar het woon-werkverkeer blijkt dat nagenoeg de helft van de personen
die werken in Sint-Pieters-Woluwe bij een instelling die meewerkt aan de
enquête, woont in het Brusselse gewest, terwijl een derde afkomstig is van
het Vlaamse Gewest en 19 % van het Waalse Gewest. Omgekeerd werkt
drie vierde van de bevraagde inwoners van Sint-Pieters-Woluwe in het
Brusselse gewest.

handelsactiviteit (wijk Stokkel, grote winkelbedrijven zoals Colruyt,
Match enz.).
Modale verdeling van de werknemers in Sint-Pieters-Woluwe (bron: FOD
Mobiliteit, Enquête woon-werkverkeer 2011)

45 % van de werknemers en nagenoeg de helft van de inwoners van SintPieters-Woluwe gebruiken de auto als belangrijkste vervoermiddel om zich
naar het werk te begeven. Plusminus 40 % gebruikt het openbaar vervoer,
een relatief hoog percentage voor een gemeente van de tweede
stadskroon. Het aandeel van de werknemers te Sint-Pieters-Woluwe dat
gebruikmaakt van het openbaar vervoer van de MIVB is zelfs hoger dan
het gewestelijke gemiddelde.
De commerciële functie is ook significant vertegenwoordigd te SintPieters-Woluwe. De commerciële concentratie is het grootst rond de kern
van het Dumonplein, Stokkel en hun omgevingen. Andere handelskernen
bevinden zich rond de Bosstraat aan het kruispunt met de Alfred
Madouxlaan, rond de Sint-Aleidiskerk, in het centrum rond het
Meiersplein en in de Louis Gribaumontlaan. Verder zijn er enkele kernen
met buurtwinkels in de Atlantische Oceaanlaan rond de rotonde op de
kruising van de Nijvelsedreef en de Gebroeders Legrainlaan. Wat de grote
winkelbedrijven betreft kunnen we, buiten het shoppingcenter Stockel
Square, bijvoorbeeld Colruyt of Rob in het centrum noemen.

Belangrijkste werkgelegenheidspolen van Sint-Pieters-Woluwe
(bron: FOD Mobiliteit, Enquête woon-werkverkeer 2011)
Woluwe Gate, een van de kantoorgebouwen in de gemeente

Handelskern van het Dumonplein

Woonplaats van de werknemers
(bron: FOD Mobiliteit, Enquête woon-werkverkeer 2011)
Geografische bestemming en modale verdeling van de werknemers die
wonen in Sint-Pieters-Woluwe (bron: FOD Mobiliteit, Enquête woonwerkverkeer 2011)
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Het Stocletpaleis aan de Tervurenlaan
Handelskern van het Sinte-Aleidisvoorplein
Sint-Pieters-Woluwe telt vele onderwijsinstellingen, wel een dertigtal.
Deze zijn geconcentreerd op verscheidene plaatsen binnen de gemeente
en in het midden van de verschillende wijken. Dat is een belangrijk
gegeven als het gaat om mobiliteit.

De bebouwde delen van het grondgebied worden hier en daar
onderbroken door groene ruimten en parken die lokaal een nuttige functie
vervullen op het gebied van zachte mobiliteit (verplaatsingen te voet of
met de fiets).

Oudere woongebouwen hebben daarentegen maar weinig privégarages
(hier: François Desmedtstraat)

Er kan een verband gelegd worden tussen de overheersende
stadstypologie en de garages voor privégebruik (cf. kaart A.4). Vanaf de
jaren 1960 zijn privégarages nagenoeg systematisch geïntegreerd in de
ontwikkeling van woongebouwen. Bij oudere gebouwen treffen we
daarentegen maar weinig privégarages aan. Deze factor is van belang voor
het parkeerbeleid en de uitrusting van de weginfrastructuur (cf. supra).

De achteruitbouwstroken worden vaak gebruikt voor privéparkeerplaatsen
(hier: Gebroeders Legrainlaan)
Kinderen worden afgezet voor de school Mooi-Bos
Op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe zijn ook sportinfrastructuren
gevestigd, voornamelijk aan de rand van of in het Woluwepark (Wolu
Sports Park, waarvan het beheer in 2014 is overgegaan van federale
handen naar de gemeente, SportCity, Royal Ombrage Hockey Club, Royal
Orée THB enz.).

De woongebouwen worden tegenwoordig systematisch uitgerust met
garages voor privégebruik (hier: Dominique De Jonghestraat)

Er zijn ook enkele uitzonderlijke infrastructuren: het gemeentehuis, het
Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel, het Stocletpaleis enz.
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4. GROENE RUIMTEN EN LIJNBEPLANTINGEN
In de groene ruimten van de gemeenten (cf. kaart A.5) is het aangenaam
wandelen of fietsen. Hoewel deze ruimten een nuttig doel kunnen dienen
als verbinding, worden ze vaak alleen gebruikt voor recreatiedoeleinden.

Mimosalaan: aanplantingen creëren een chicane die een hoge rijsnelheid
onmogelijk maakt

Jean Lambottestraat in 2009 ... (© Google Street View, mei 2009)

De groene corridor of het wandelpad langs de oude spoorlijn

... Jean Lambottestraat in 2015, heraangelegd als erf: bomen aangeplant
als chicane, om het verkeer te vertragen

Leeuwerikenlaan: aanplantingen omgeven de snelheidsbeperkende
voorzieningen
Andere bijzonderheden
gemeentelijke context:

De voetgangersbrug over de Tervurenlaan
De aanwezigheid van bomenrijen langs de weg kan van weinig belang
lijken voor een mobiliteitsplan, maar door het perspectief te vernauwen,
hebben de bomen onrechtstreeks een invloed op de rijsnelheid van de
automobilisten. Verschillende studies hebben dit aangetoond. Er kan ook
een boom op de weg geplaatst worden om een snelheidsbeperkende
voorziening of een kruispunt beter zichtbaar te maken. Sint-PietersWoluwe telt talrijke inrichtingen die in deze optiek zijn aangelegd (cf. kaart
A.5). In de meeste gevallen stonden de bomenrijen er al voor de inrichting
werd aangelegd.

-

van

de

aanplantingen

kenmerken

de

brede middenbermen met een rij grote bomen, bijvoorbeeld in de
Vorstlaan en de Tervurenlaan;
de veelvuldige aanwezigheid van met bomen begroeide doorgangen
voor voetgangers (en zelfs fietsers) tussen de bouwblokken;
veel van de bomenrijen zijn oud tot heel oud en helaas samengesteld
uit bomensoorten waarvan gebleken is dat ze veel schade berokkenen
aan de trottoirs.
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5. VERKEERSGENERERENDE POLEN
Een cruciaal thema in elke mobiliteitsstudie is het aan het licht brengen
van de polen die verkeer genereren (cf. kaart A.6), dit wil zeggen plaatsen
waar het verkeer vertrekt of aankomt (met uitzondering van woningen) en
die gelegen zijn in Sint-Pieters-Woluwe. Hun impact en werking verschillen
van geval tot geval.
1. Polen met supralokale invloed
Sint-Pieters-Woluwe is verscheidene polen met een supralokale invloed
rijk, zoals:
-

de wijk Stokkel en zijn handelskern (Stockel Square) aan de eindhalte
van metrolijn 1, met het Dumonplein en zijn naaste omgeving;

-

het trammuseum, gelegen in het midden van het gemeentelijke
grondgebied;

-

hogescholen zoals de ICHEC en haar antennes.
Het trammuseum waarin een grote collectie voertuigen van het openbaar
vervoer van Brussel is ondergebracht

De wekelijkse markt op woensdag, Sinte-Aleidisvoorplein

2. Polen met lokale invloed
Andere polen hebben een invloed die eerder 'lokaal' te noemen is, ofwel
omdat ze kleiner zijn (beperkter effect), ofwel omdat ze voornamelijk
bestemd zijn voor (en gebruikt worden door) de plaatselijke bevolking
(inwoners van Sint-Pieters-Woluwe of de nabijgelegen wijken). Bovendien
zijn het vooral de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe die gebruikmaken van
de wijkscholen (kleuter- en basisonderwijs), de sportinfrastructuren, de
lokalen van het gemeentebestuur enz. (cf. kaart A.6), met andere woorden
polen die vooral plaatselijke bewoners aantrekken.

Het sportcomplex Sportcity, Salomélaan

De winkelgalerij van Stokkel (de Hinnisdaellaan)

De basisschool Mater Dei, Grote Prijzenlaan
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6. HOOFDKENMERKEN VAN DE BEVOLKING VAN SINT-PIETERS-WOLUWE

Bevolkingsdichtheid 2013 (inw/km²)

De verplaatsingsbehoefte en de bijzondere kenmerken daarvan zijn ook
afhankelijk van de inwoners. Daarom is het interessant na te gaan hoe de
bevolking is samengesteld. De bevolkingsgegevens zijn natuurlijk van
praktisch belang voor de maatregelen die de gemeente neemt op het
gebied van mobiliteit. Het is een belangrijk basisgegeven, maar geen
parameter die men actief gaat proberen te beïnvloeden. Ze kunnen de
beslissingnemer helpen om de waargenomen veranderingen te begrijpen,
zoals:
-

een toename van de parkeerproblemen die niet noodzakelijk (alleen)
toe te schrijven is aan de hogere voertuigdichtheid van de
maatschappij (kan ook toe te schrijven zijn aan een toename van het
aantal gezinnen);

-

een toename van het aantal kinderen of net ouderen in de openbare
ruimte;

-

het aanbod aan openbaar vervoer moet mee evolueren, zelfs als er
niet meer nieuw gebouwd wordt in de wijk enz.

De gebruikte informatie is afkomstig van het BISA, het Brussels Instituut
voor Statistiek en Analyse, met een territoriale onderverdeling in wijken.

1. Bevolkingsdichtheid

De gemeente telt 40.841 inwoners (op 1 januari 2014) op een oppervlakte
van 8,9 km2, wat neerkomt op een bevolkingsdichtheid van 46 inw./ha,
een van de laagste in het Brusselse gewest. Met de 16e plaats in de
rangschikking van de 19 gemeenten is de bevolkingsdichtheid lager dan in
Anderlecht, maar hoger dan in Oudergem. Dit wordt deels verklaard door
de aanwezigheid van parken (vooral het Woluwepark en het
Parmentierpark) en een klein deel van het Zoniënwoud op het
grondgebied, samen goed voor 180 hectare groene ruimte. Maar het is
vooral de overheersende woonfunctie, met veel open en halfopen
bebouwing, en de ligging van de gemeente in de tweede kroon die
hiervoor verantwoordelijk zijn.
De afname van de dichtheid in de gemeente volgt globaal een radiale
gradiënt west-oost of centrum-buitenwijken waarbij de gemeente gaat
aanleunen bij het Brusselse gewest (vanaf het Montgomeryplein tot de
gewestgrens), waarbij de grote parken het dichtheidsprofiel onderbreken.
Ook de as noord-zuid vertoont een dalende tendens, maar minder
uitgesproken.

De dichtst bevolkte wijken, met meer dan 100 inw./ha (het gemiddelde
van de Brusselse Vijfhoek) zijn de Kapitein Piretlaan en de Jean Gérard
Eggericxstraat in de wijk Gribaumont; Woluwelaan ter hoogte van de wijk
Kelle ; de Mimosalaan in de wijk Vogelzang. Al deze wijken bevinden zich
in het westelijke deel van het gemeentelijke grondgebied.
De minst dicht bevolkte wijken - de wijken Zoniënwoud en Woluwepark
buiten beschouwing gelaten - zijn Putdael, Sint-Paulus en Sint-Aleidis Mooi-Bos. Deze bevinden zich in de oostelijke en zuidoostelijke zone van
de gemeente.
Deze lage bevolkingsdichtheid wordt verklaard door een overheersend
open en halfopen bebouwing, zoals in Putdael (Sint-Pieters-Woluwe) of
Diesdelle (Ukkel).
De 40.841 inwoners vertegenwoordigen 18.737 huishoudens.

Naast de kwantitatieve factor zijn er ook verschillende kwalitatieve criteria
van de bevolking die een directe invloed hebben op de vraag naar
verplaatsingen, de verkeersdrukte en de parkeerbehoefte enz.

2. Bevolkingsgroei tussen 2004 en 2014

In vergelijking met de andere Brusselse gemeenten heeft Sint-PietersWoluwe in het laatste decennium een matige bevolkingsgroei gekend. De
bevolking is gestegen met 8,2 % tussen 2004 en 2014, terwijl de
gemiddelde groei in het gewest 16,4 % bedraagt. Sint-Pieters-Woluwe
heeft daarmee de op twee na laagste groei in het gewest. Alleen
Watermaal-Bosvoorde en Ukkel hebben een lager groeicijfer.
De demografische verwachtingen voorspellen bovendien dat de groei in de
gemeente een van de laagste van het gewest zal zijn, met +1,20 % tussen
2015 en 2020 tegenover 5,11 % gemiddeld (bron: BISA).
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Gemiddelde ouderdom 2011

3. Het leeftijdsprofiel van de bevolking

Bevolkingsgroei tussen 2015 en 2020 (%)

Het gemiddelde leeftijdsprofiel van de bevolking in de wijken is van tel
voor de mobiliteit, omdat het iets zegt over de gedragingen en behoeften,
nu en in de toekomst. We zijn ons ervan bewust dat het gevaarlijk is om
een al te simplistisch beeld te schetsen van complex gedrag, maar over het
algemeen kan men verwachten dat een verjonging van de wijk gepaard
gaat met een hogere voertuigdichtheid, scherpere verkeerspieken,
misschien een iets nerveuzere rijstijl enz. Een veroudering van de wijk zou
dan weer gepaard gaan met verschijnselen die tegengesteld zijn aan de
hierboven genoemde, en daarnaast met specifieke situaties, zoals verkeer
op andere tijdstippen dan de beroepsbevolking, de behoefte aan
bijzondere inrichtingen met het oog op de toegankelijkheid enz.
De gemiddelde leeftijd in de wijken op het gemeentelijke grondgebied is
iets boven de 41 jaar, wat hoger is dan het gewestelijke gemiddelde (37
jaar). De wijken met een hogere gemiddelde leeftijd, dus een ouder dan
gemiddelde bevolking, zijn Sint-Paulus, Stokkel en Vogelzang.

Als we de bevolkingsevolutie genuanceerder bekijken, zien we verschillen
tussen de locaties. Bepaalde wijken hebben een matige tot sterke groei
gekend (Sint-Paulus +8,2 % en Stokkel + 21,9 %), terwijl andere slechts een
licht tot zelfs zeer lichte bevolkingstoename kenden (tussen 1 en 6,4 %). In
de wijk Putdael is de bevolking zelfs gedaald. Gezien het zeer lage
bevolkingscijfer laten we de wijk van het Woluwepark hier buiten
beschouwing.

Densité de
population
(hab/km²)

Densité de
population
(hab/km²)

-2002-

-2012-

-2002-

-2012-

SAINT-MICHEL

8398,47

8930,69

6028,00

6410,00

6,34

89

GRIBAUMONT

10433,55

10734,40

10543,00

10847,00

2,88

92

KAPELLEVELD

2804,26

2910,90

5312,00

5514,00

3,80

93

BOULEVARD DE LA WOLUWE

5504,79

5711,87

5795,00

6013,00

3,76

94

STOCKEL

4490,22

5475,15

6729,00

8205,00

21,93

95

SAINTE-ALIX - JOLI BOIS

4480,64

4566,20

4399,00

4483,00

1,91

96

SAINT-PAUL

3980,32

4306,80

6998,00

7572,00

8,20

97

PUTDAAL

1799,12

1761,01

1416,00

1386,00

-2,12

99

CHANT D'OISEAU

6208,03

6578,42

9671,00

10248,00

905

PARC DE LA WOLUWE

91,04

76,11

122,00

102,00

-16,39

906

FORET DE SOIGNES

5,46

5,52

98,00

99,00

1,02

Moyenne des territoires affichés
RBC

1870,40
6062,52

1993,80
7057,00

Code

31

Territoire

Code

Territoire

31
89
92

SAINT-MICHEL
GRIBAUMONT
KAPELLEVELD
BOULEVARD DE LA
WOLUWE
STOCKEL
SAINTE-ALIX - JOLI BOIS
SAINT-PAUL
PUTDAAL
CHANT D'OISEAU
PARC DE WOLUWE
FORET DE SOIGNES

Croissance
Population totale Population totale
de la
(Nombre
(Nombre
population
d'habitants)
d'habitants)
(%)
-2002- -2012

Source : Bru19 2015 (IBSA http://www.ibsa.irisnet.be/fichiers/publications/bru19/bru19_2015_fr)

5,97

93
94
95
96
97
99
905
906

Moyenne des territoires
affichés
RBC

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE - FASE 1 – BESTAANDE TOESTAND EN DIAGNOSE
OKTOBER 2015

Âge
moyen
(année)
-201139,78
41,59
39,04
39,38
42,51
41,08
42,62
41,33
42,29
ND
ND
41,26
37,62

10

Gemiddeld inkomen per inwoner 2012 (€)

Gemiddelde gezinsgrootte 2009

4. Gemiddelde gezinsgrootte

De gemiddelde gezinsgrootte is een sociologische indicator die het
mogelijk maakt de vaststellingen op het gebied van leeftijdsprofiel van de
bevolking te bevestigen en te vervolledigen: de gemiddelde gezinsgrootte
is groter op plaatsen waar er meer eengezinswoningen zijn, dit wil zeggen
in het zuidwesten van de gemeente. Over het algemeen is de gemiddelde
gezinsgrootte in de gemeente hoger dan het gewestelijke gemiddelde
(2,18 inwoners/gezin in Sint-Pieters-Woluwe tegenover 2,09
inwoners/gezin gemiddeld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

5. Gemiddeld inkomen per inwoner

De gemeente in haar geheel onderscheidt zich door een gemiddeld
inkomen per inwoner dat hoger is dan het gewestelijke gemiddelde in heel
het grondgebied. De gezinnen met de hoogste inkomens zijn te vinden in
de wijken Sint-Paulus en Sinte-Aleidis – Mooi-Bos, in het oosten van de
gemeente.

6. Voertuigdichtheid

Er is logischerwijs een correlatie tussen de relatieve rijkdom van de
bevolking en de voertuigdichtheid. Volgens de recentste beschikbare
gegevens is de voertuigdichtheid van de gezinnen te Sint-Pieters-Woluwe
duidelijk hoger dan het gewestelijke gemiddelde (gegevens van de laatste
volkstelling van 2001).

Het voertuigenpark van de "personenwagens en gelijkaardige wagens
(minibussen, kampeerwagens, ambulances, lijkwagens, taxi’s, wagens voor
dubbel gebruik)" telde in Sint-Lambrechts-Woluwe 19.319 voertuigen op 1
augustus 2014 (BISA). Als we dit delen door het aantal gezinnen komen we
op een ratio van 1,03, terwijl de gemiddelde ratio op gewestelijk niveau
0,95 bedraagt.

Huishoudens met minstens 1 wagen (Telling 2001)
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7. DE BEHEERDER VAN DE OPENBARE RUIMTE

Het is belangrijk voor het GMP dat de beheerder van de wegen
gepreciseerd wordt (cf. kaart A.7), zodat bekend is wie - de Gemeente of
het Gewest - verantwoordelijk is voor de inrichting van de openbare
ruimte en de eventuele coördinatie van de werken (aangezien
verplaatsingen zich doorgaans afspelen in de openbare ruimte).
De hoofdverkeersassen (Tervurenlaan, Woluwelaan, Vorstlaan, Alfred
Madouxlaan, Orbanlaan, Dumonplein, de Hinnisdaellaan, Grensstraat,
Wezembeeklaan,
de
Broquevillelaan,
Sint-Michielslaan,
Brand
Whitlocklaan, Maarschalk Montgomeryplein en Leopold II-square) worden
beheerd door het Gewest.
Het merendeel van de wegen van een hoger hiërarchisch niveau (in het
IRIS2-plan: grootstedelijke wegen, interwijkenwegen – cf. kaart A.1)
worden beheerd door het Gewest, maar sommige zijn gemeentelijk
(Edmond Parmentierlaan, Grootveldlaan, Baron Albert d'Huartlaan,
Herendal, Stokkelsesteenweg, Prins Boudewijnlaan, Witte Vrouwenlaan,
Louis Gribaumontlaan, Vrijwilligerslaan, Generaal de Longuevillelaan en
Julius Caesarlaan). Op dit moment zijn er geen plannen om het beheer
over te dragen van de Gemeente naar het Gewest.

De Orbanlaan wordt beheerd door het Gewest

Konkelstraat: het beheer wordt gedeeld tussen 2 Gemeenten (Sint-PietersWoluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe)

N.B.: Op kaart A.7 zijn alle aantal straatnamen van de gemeente vermeld.
Deze kaart kan dus gebruikt worden als algemene referentie voor de
andere kaarten in het GMP.

Edmond Parmentierlaan: een interwijkenweg onder beheer van de
Gemeente

Vrijwilligerslaan: het beheer is in handen van 3 Gemeenten (Sint-PietersWoluwe, Etterbeek en Oudergem)
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B. EIGENSCHAPPEN VAN DE WEGEN EN ANDERE
VERKEERSGEBIEDEN
De sociaaleconomische, stedenbouwkundige en andere omstandigheden
zijn bepalend voor de algemene mobiliteitscontext en de behoefte en de
vraag naar verplaatsingen, maar het is het wegennet (en andere
voorzieningen zoals het spoorwegnet, voetwegen enz.) dat bepaalt waar de
verplaatsingen zich voltrekken en worden georganiseerd. Het is belangrijk
de kenmerken van deze netten te bepalen, want zij bepalen impliciet de
bestaande verplaatsingsmogelijkheden en maken het mogelijk de huidige
verdeling van de beschikbare ruimte tussen de verschillende
vervoerswijzen te waarderen, brengen de obstakels (stedelijke barrières)
voor bepaalde verbindingen aan het licht enz.

Tram 39, Orbanlaan

1. SPOORNET

Tram 94 in zijn wachtzone, Woluwelaan

Er loopt geen NMBS-spoor door Sint-Pieters-Woluwe.

2. WEGEN

Metrolijn 1 doet Sint-Pieters-Woluwe aan, wat uiteraard een grote troef is
op het gebied van mobiliteit (stadscentrum vlot bereikbaar). Behalve het
station Montgomery, aan de westelijke grens, bevindt alleen de eindhalte
van de lijn (Stokkel) zich op het grondgebied van de gemeente, de andere
haltes zijn gelegen in Sint-Lambrechts-Woluwe.

Meestal (althans in de stedelijke omgeving) is de rijbaan, die wordt
afgebakend door de trottoirranden, de ruimte waarop de meeste
verplaatsingen zich voltrekken. Het is op de rijbaan dat het gemotoriseerd
verkeer (auto's, vrachtwagens, motorfietsen, bussen enz.) en ook fietsers
en soms zwaar openbaar vervoer (trams) en zelfs voetgangers (woonerven)
zich verplaatsen. Dit toont maar aan hoe belangrijk de rijbanen zijn voor de
uitwerking van het GMP.

Verscheidene tramlijnen doorkruisen het gemeentelijke grondgebied, met
name tramlijnen 39, 44, 81 en 94:
-

-

-

-

Lijn 39 doorkruist de gemeente van west naar oost, van
Montgomery tot Vriendschap via de Hertogstraat, de Georges en
Jacques Martinstraat, vervolgens in eigen bedding via de
Tervurenlaan, de Alfred Madouxlaan, de Orbanlaan, het
Dumonplein en de de Hinnisdaellaan.
Lijn 44 volgt exact hetzelfde traject tot Madoux, vanaf waar de lijn
de as naar Tervuren volgt tot de gemeentegrens in het zuidoosten
(Vier Armen).
De eindhalte van lijn 81 bevindt zich op het Maarschalk
Montgomeryplein, maar de lijn volgt de Tervurenlaan richting
Merode in de gemeente Etterbeek.
De eindhalte van lijn 94 is gelegen aan de Woluwelaan
(Trammuseum). Op deze lijn rijdt de tram in eigen bedding over de
Tervurenlaan en de Vorstlaan tot de gemeentegrens met
Oudergem (Empain).

In het kader van het mobiliteitsbeleid zijn er vier structurele kenmerken van
rijbanen die van belang zijn: het type wegbedekking, de staat ervan, de
breedte van de rijbaan en het aantal beschikbare rijstroken.
Tram 44, Tervurenlaan
1. Wegbedekking

De meeste rijbanen zijn verhard met asfalt (cf. kaart B.1). Dat is goed voor
het comfort van de verschillende types weggebruikers en voor de
geluidsgevolgen (er wordt minder geluid gegenereerd).

Tram 81, Maarschalk Montgomeryplein

Er komen echter ook vrij veel andere soorten verhardingen voor in SintPieters-Woluwe (cf. kaart B.1). Meestal gaat het om oude verhardingen,
zoals klinkers, die we voornamelijk aantreffen in het zuidwesten van de
gemeente in de wijk Vogelzang (Nijvelsedreef, Eglantierenlaan,
Sperwerlaan, Tortelduivenlaan, Armand Scheitlerlaan, Blauwe Vogellaan
enz.). Ook enkele straten dichtbij het centrum, in het noordwesten van de
gemeente, hebben klinkers (Vijf Bunderlaan, Louis Ceusterslaan,
Donkerstraat enz.). Zeer recente klinkers vinden we ook in het zuidoosten,
in de wijk Sinte-Aleidis/Mooi-Bos (met name op plaatselijke wegen tussen
de Halfuurdreef en de Witte Vrouwenlaan). Hier en daar zijn er nog
rijbanen bedekt met verbandstenen, bijvoorbeeld in de Yvan Lutenslaan, de
Chartreslaan en Patrijzendal in de wijk Sinte-Aleidis/Mooi-Bos. Sommige
steenwegen hebben een verharding van natuursteen, bijvoorbeeld een
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deel van de Mostincklaan en de Lommerberg langs het Woluwepark, de
Aleyde van Brabantdreef, de Rondeweg en de Mooi-Boslaan.

Yvan Lutenslaan: bestraat met verbandstenen

Zwartkeeltjeslaan: drie verschillende types verharding (asfalt,
verbandstenen en klinkers) voor deze weg op de gemeentegrens met
Oudergem

Aleyde van Brabantdreef: oude bestrating van porfiersteen

2. Staat van de wegen
De staat van de rijbaan is over het algemeen matig tot goed in Sint-PietersWoluwe (cf. kaart B.2). Op de hoofdassen, met name degene die beheerd
worden door het Gewest, is het resultaat goed dankzij regelmatige
investeringen in de loop van de laatste tien jaar (met name in
herasfaltering). Toch zijn er vele rijbanen die in iets slechtere staat
verkeren. Meestal gaat het daarbij om niet-geasfalteerde rijbanen: de
verhardingen van geasfalteerde prefabbetonplaten, van oude klinkers of
zelfblokkerende (met name in het zuiden van de wijk Vogelzang, dichtbij de
gemeentegrens met Oudergem).
Het gemeentelijke wegennet heeft te kampen met verscheidene gebreken:
-

Hockeylaan: oude snelheidsbeperkende voorziening bedekt met klinkers

Tijdens de recente heraanleg (als erf zonder niveauverschil) werd een deel
van de Perspectieflaan uitgerust met klinkers

Veel rijbanen hebben een oude wegbedekking. De kosten om de
rijbaan weer in goede staat te brengen, zijn het hoogst als dit het geval
is, omdat de wegbedekking dan volledig vernieuwd moet worden (vaak
wordt daarbij voor een ander type wegbedekking gekozen).
- Het vele doorgaande verkeer dat het wijkwegennet te verwerken kreeg
(cf. supra), heeft geleid tot een snellere achteruitgang van het wegdek
van wegen die oorspronkelijk alleen gebruikt werden voor plaatselijk
verkeer.
Vaak zijn het de wegen die een strikt lokaal karakter hebben en die minder
belangrijk zijn voor de mobiliteit, zoals de doodlopende wegen (gaarden),
die een minimale rol spelen op het gebied van mobiliteit, die in de ergste
staat verkeren.
In het kader van het GMP vormt de toekomstige vernieuwing van rijbanen
die in slechte staat verkeren, een kans om nieuwe mobiliteitsdoelstellingen
toe te kennen (en dus het plan van herstel in oorspronkelijke toestand te
herzien).
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3. Breedte van de weg en aantal rijstroken
Dit criterium is van cruciaal belang voor de organisatie van de
verkeersstromen en de parkeermogelijkheden. Het houdt gevolgen in voor
de capaciteit van de wegen, de aanleg van parkeerplaatsen, het aantal
rijrichtingen, de doorgang voor zwaar verkeer (vrachtwagens, bussen enz.)
enz. In dit hoofdstuk wordt de breedte van de weg beschouwd van rooilijn
tot rooilijn (dus met inbegrip van de trottoirs, bermen en parkeerplaatsen).
Sint-Pieters-Woluwe wordt gekenmerkt door (cf. kaart B.3):

Vossenlaan: barsten en putten in de asfaltlaag

Nijvelsedreef: vervorming van de rijbaan

-

zijn grote assen (Tervurenlaan, Woluwelaan, Vorstlaan enz.) met wegen
die zo breed zijn (meer dan 20 meter) dat er verscheidene rijstroken
mogelijk zijn;

-

wegen met een relatief comfortabele breedte (16 tot 20 meter), maar
niet voldoende om meer dan één rijstrook per rijrichting te creëren:
Herendal, Grootveldlaan, Edmond Parmentierlaan, Orbanlaan, Alfred
Madouxlaan, de Hinnisdaellaan, Oppemlaan, Jan Olieslagerslaan, Grote
Prijzenlaan, Manoir d'Anjoulaan, Gebroeders Legrainlaan, Nijvelsedreef,
Roger Vandendriesschelaan, Louis Gribaumontlaan, Julius Caesarlaan
enz.;

-

bepaalde wegen die relatief breed zijn voor hun status: Duizend
Meterlaan, Laurierlaan, Zwarte Dennenlaan enz.;

-

enkele zeldzame wegen die relatief overgedimensioneerd zijn in de
context van Sint-Pieters-Woluwe, zoals de Prins Regentlaan en de
Salomélaan (16-20 meter);

-

talrijke wegen van het wijkwegennet die een breedte tussen 10 en 12
meter hebben, wat vrij smal is en dwingt tot het maken van keuzes
(eenrichtingsverkeer invoeren, parkeren aan één zijde); andere wegen
bieden dan weer meer comfort voor dit criterium, zoals de Vossenlaan
en de Laurierlaan (14-16 meter);

-

enkele bijzonder smalle wegen (Verbrandendreef, René Declercqstraat,
Leeuwerikenlaan,
Wielewaallaan,
Merellaan,
Vinkenlaan,
Kwikstaartlaan, Distelvinklaan, Alexis Mousinstraat, Leopold Romstraat,
Jean
Lambottestraat,
René
Devillersstraat,
Jean-Baptiste
Dumoulinstraat en het laatste stuk van de Bemelstraat in de richting
van de Tervurenlaan enz.).

Crokaertlaan: structurele schade als gevolg van een beginnende verzakking
van de rijbaan (scheurvorming)

Geraniumlaan: loskomen en vervorming van de klinkerbestrating

Alle wegen in Sint-Pieters-Woluwe hebben één rijstrook per rijrichting,
behalve:
-
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de Tervurenlaan (2 tot 3 rijstroken, hier en daar ventwegen en extra
voorsorteerstroken aan de grootste kruispunten);
de Woluwelaan (2 tot 4 rijstroken in de noord-zuidrichting in de
richting van de Tervurenlaan);
de Vorstlaan (2 rijstroken in de zuid-noordrichting, 3 bij het naderen
van het kruispunt met de Tervurenlaan).
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De Grootveldlaan en de Edmond Parmentierlaan zijn breed genoeg om
plaats te bieden aan een rijstrook in de twee richtingen, parkeerplaatsen
aan beide zijden en een fietspad dat afgescheiden is van de ruimten die
dienen voor voertuigen en voetgangers

Alfred Madouxlaan en Orbanlaan: de breedte van de weg maakt het
mogelijk de vervoerswijzen te scheiden, met een eigen bedding voor de
trams in de twee richtingen, en een ventweg voor het plaatselijk verkeer en
het parkeren

Bosstraat: de recente aanleg van een parkeerstrook die deels het trottoir
inneemt, benadeelt de voetgangers maar zorgt ervoor dat er nog in de twee
richtingen gereden kan worden

Prins Regentlaan: een bijzonder brede plaatselijke weg

Leeuwerikenlaan: in sommige verkeersaders van Sint-Pieters-Woluwe (of op
stukken ervan zoals hier) is ondanks hun geringe breedte
tweerichtingsverkeer gehandhaafd, wat niet zonder problemen en
conflicten is wanneer de voertuigen kruisen

Konkelstraat: het laatste stuk, bij het naderen van het kruispunt met de
Bosstraat, met beperkt eenrichtingsverkeer is vrij smal, maar maakt het
mogelijk zowel parkeerplaatsen als een fietspad te behouden
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3. TROTTOIRS EN ANDERE VOETGANGERSINFRASTRUCTUREN
Om de infrastructuren voor voetgangersverkeer te kwalificeren, moet men
een onderscheid maken tussen infrastructuren binnen en buiten de
openbare weg (paden, voetwegen), de uitrusting van het trottoir en de
kwaliteit ervan, en de beschikbare plaats voor de voetgangers.

1. Verharding van trottoirs en andere voetgangersinfrastructuren

Kaart B.4 toont het voetgangersnetwerk met de types trottoirverhardingen
en de voetwegen en openbare wegen die een rol spelen op het gebied van
mobiliteit. Op enkele zeldzame uitzonderingen na (zie foto's) zijn beide
zijden van de wegen in Sint-Pieters-Woluwe nog altijd uitgerust met
trottoirs. De situatie is dus goed, aangezien de trottoirs een netwerk
vormen met maar weinig onderbrekingen.
Bosstraat (kruispunt Alfred Madouxlaan en Orbanlaan):
blindengeleidetegels geplaatst bij de heraanleg

Bosstraat (kruispunt Jean Lambottestraat en Alphonse Balisstraat): zeer
recente vernieuwing van de trottoirs met tegels 20 x 20 cm

Overige technische eigenschappen van de trottoirs van Sint-PietersWoluwe:
-

-

Laurierlaan: geen trottoirs langs de laan, zelfde toestand als in de Zwarte
Dennenlaan

Betontegels van 30 x 30 cm vormen nog altijd de overheersende
trottoirverharding. Het nadeel hiervan is dat deze verharding niet bestand is
tegen voertuigen (auto's, vrachtwagens), die erover rijden om toegang te
krijgen tot privégarages of om te wildparkeren. Het gebeurt dan ook
geregeld dat er tegels loskomen of dat het trottoir verzakt.

Enkele trottoirs zijn uitsluitend uitgerust met klinkers
(Shetlanderdreef, Minervalei, Guldendallaan aan oostelijke zijde,
Louisaplantsoen, Grijze Stenenplein, Bovenberg enz.), lokaal volgens
een concept zonder niveauverschil (Hemeleikgaarde, Perspectieflaan,
Lippizanergaarde, Orchideeëngaarde, Alberto Santos Dumontgaarde,
Jean Mermozgaarde).
Enkele plaatsen hebben een verharding van dolomiet (Vorstlaan, Park
van Woluwelaan enz.).
Bij de recente heraanleg van trottoirs is er beter rekening gehouden
met PBM. Toch stellen we vast dat blindengeleidetegels nog maar
weinig worden ingezet in Sint-Pieters-Woluwe.
Enkele (oude) onbevredigende gevallen buiten beschouwing gelaten,
zijn er maar weinig situaties echt oncomfortabel, bijvoorbeeld door
hoge boordstenen die het oversteken voor voetgangers bemoeilijken.
Aan de oversteekplaatsen mogen trottoiruitstulpingen en verlaagde
profielen (met het oog op PBM) niet ontbreken bij een
trottoirvernieuwing.

Sint-Pieters-Woluwe heeft ook veel voetgangersdoorgangen buiten de
openbare weg (cf. kaart B.4), met name door parken en grote groene
ruimten (Woluwepark), en in de vorm van buurtwegen, voetwegen,
alleeën, trappen enz.
Ze zijn interessant voor voetgangers, doordat ze de mogelijkheid bieden de
oversteek te maken door grote bouwblokken, beschut tegen het geluid van
het gemotoriseerd verkeer, zodat grote bouwblokken minder een 'barrière'
vormen. Hoewel ze soms in slechte staat verkeren, zijn de meeste van deze
trajecten wel goed bruikbaar, ook bij regenweer. Gezien de topografie van
het gemeentelijke grondgebied (cf. infra) hebben deze doorgangen vaak
trappen. Daardoor zijn ze minder geschikt voor PBM en fietsers.
Het Woluwepark telt talrijke wegen, voetwegen enz. maar deze vervullen
niet echt een nuttige functie op het gebied van mobiliteit (ze worden
recreatief gebruikt). Dat geldt echter helemaal niet voor de gewestelijke
Groene Wandeling (een oude spoorlijn) die weliswaar heel intens recreatief
gebruikt wordt, maar ook een functionele rol vervult voor veel fietsers en
voetgangers op hun weg van en naar metrolijn 1.

Sinds enkele jaren worden er systematisch tegels van 20 x 20 cm gebruikt.
Dan is het niet nodig een lappendeken te creëren door betonklinkers te
gebruiken aan ingangen van garages. Bovendien zal het trottoir langer goed
blijven. Dit materiaal wordt momenteel veel gebruikt in Sint-PietersWoluwe (cf. kaart).
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Aansluiting op de Groene Wandeling vanaf de Bosstraat
Voetgangersweg (verkorting) in de Konkelstraat, doorsteek van een groot
bouwblok en verbinding met de Ketelberg

Voorbeeld van een trottoir in zeer slechte staat

2. Staat van de trottoirs
De algemene staat van de trottoirs in Sint-Pieters-Woluwe is vrij verdeeld
(cf. kaart B.5). Aangezien de Gemeente nog maar pas grote inspanningen
heeft gedaan om vele trottoirs te vernieuwen, verkeert het merendeel van
de trottoirs in goede staat. Maar er is nog veel werk aan de winkel in vele
buurten die meer aan de rand van de gemeente liggen.
De gebrekkige kwaliteit aldaar is toe te schrijven aan de samenloop van
verschillende omstandigheden:
-

-

oude trottoirs, die al veel langer dienst doen dan de normaal te
verwachten levensduur van een dergelijke infrastructuur (30 jaar);
een ontwerp (tegels van 30 x 30 cm) waarvan gebleken is dat het niet
voldoende sterk is voor plaatsen waar vaak toegang genomen wordt
tot garages (cf. kaart A.4);
vele bomenrijen op het trottoir; vaak met boomsoorten die schade
berokkenen aan de bestrating (cf. infra).

Andere problemen waarmee de trottoirs in Sint-Pieters-Woluwe te kampen
hebben, zijn:
Voetgangersweg (verkorting) in de Groene Corniche, doorsteek van een
groot bouwblok en verbinding met de Duivenschieting

-

-

Vervormde en gebarsten tegels van 30 x 30 cm voor een inrit

de goten die in het trottoir lopen om regenwater af te voeren van de
voorgevel van de gebouwen, en die een probleem vormen als het
trottoir niet meer vlak ligt (goten die uitsteken zijn gevaarlijk);
overwoekering van de trottoirs door vegetatie. Dat laatste komt
tamelijk veel voor, aangezien een groot deel van de gemeente in een
groen kader gelegen is.
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Tervurenlaan: een standaardgeval te Sint-Pieters-Woluwe, met een
trottoirbreedte van ± 2 meter

Herendal heeft relatief brede trottoirs (gemiddeld ± 4 m) die het mogelijk
maken de ruimte te delen tussen voetgangers en fietsers

Voorbeeld van een trottoir dat onbruikbaar is door groenoverwoekering

3. Breedte van de trottoirs
De beschikbare breedte van het trottoir is een belangrijk criterium gezien
het reële of gevoelde gebrek aan comfort van te smalle trottoirs of
doorgangen. De beschikbare breedte is uiteraard afhankelijk van de
breedte van het trottoir zelf (cf. kaart B.6).
Sint-Pieters-Woluwe heeft veel versmalde situaties (smalle trottoirs), maar
deze toen zich vaak voor op plaatsen aan de rand van de gemeente of aan
bijzondere stedenbouwkundige configuraties (kleine dorpsstraat).
De situatie is evenwel vrij gevarieerd. De grote assen hebben een goede
trottoirbreedte (3 meter) en veel trottoirs van het wijkwegennet halen een
breedte van 2,5 meter, wat comfortabel is. Maar een groot aantal trottoirs
in Sint-Pieters-Woluwe halen nauwelijks 2 meter en zijn dus veel smaller
voor voetgangers. Ook zijn sommige brede trottoirs voorzien van
beplanting. Dat is zeker een troef, ook al beperkt het plaatselijk de nuttige
ruimte waarover de voetganger kan beschikken.

Leeuwerikenlaan: zoals talrijke wegen ten zuiden van de wijk Vogelzang, zijn
de trottoirs zeer smal (< tot 1,50 m)
Zo ook de Edmond Parmentierlaan, waar bovendien twee bomenrijen
aanwezig zijn
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Prins Regentlaan: een breed trottoir garandeert niet altijd een comfortabele
doorgang voor voetgangers, bijvoorbeeld hier, waar de vegetatie maar
weinig plaats overlaat voor de voetganger

Of nog hier: Grijze Stenenplein

De Witthemlaan: de voetganger wordt soms geconfronteerd met obstakels
op zijn weg

In de wijk Putdael is de ruimte die is aangelegd voor voetgangersverkeer
vaak gering in vergelijking met de begroeide ruimte op (soms zelfs brede)
trottoirs die langs vegetatie lopen
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4. BEVEILIGINGSINRICHTINGEN
De beveiliging van de openbare ruimten wordt verzekerd door specifieke
fysieke inrichtingen zoals rotondes, plateaus, trottoiruitstulpingen,
verkeerseilanden enz. of door uitrustingen die de verkeersstromen regelen
(verkeerslichten). Deze inrichtingen helpen de verschillende gebruikers van
de openbare ruimte: ze regelen het verkeer en bieden bescherming tegen
mogelijke gevaren of excessen van het gemotoriseerd verkeer.
Sint-Pieters-Woluwe telt 17 kruispunten met verkeerslichten (cf. kaart B.7).
De grote meerderheid daarvan bevindt zich op assen die door het Gewest
beheerd worden (cf. kaart A.7): Woluwelaan, Vorstlaan, Tervurenlaan,
Alfred Madouxlaan en Orbanlaan. De verkeerslichten zijn geplaatst op
kruispunten met een hoge tot zeer hoge verkeersstroom of met een
bijzonder ingewikkelde organisatie (Vorstlaan – Tervurenlaan – Edmond
Parmentierlaan / Woluwelaan – Tervurenlaan / Alfred Madouxlaan –
Tervurenlaan – Putdaellaan / Tervurenlaan – Julius Caesarlaan /
Tervurenlaan ter hoogte van de Leopold II-square).

Rotonde op de kruising van de Nijvelsedreef en de Gebroeders Legrainlaan

Er zijn ook verkeerslichtengeregelde kruispunten op enkele assen die door
de Gemeente beheerd worden: Bosstraat – Grootveldlaan – Edmond
Parmentierlaan / Charles Thielemanslaan – Jules de Troozlaan.

Sint-Pieters-Woluwe heeft een indrukwekkend aantal snelheidsbeperkende
voorzieningen (cf. kaarten B.7 en B.7B):
-

91 plateaus;
45 doorlopende trottoirs;
92 ezelsruggen;
18 Berlijnse kussens;
talrijke trottoiruitstulpingen.

Verkeerslichten met een drukknop aan de Vogelzanglaan en de Gebroeders
Legrainlaan: extra beveiliging op plaatsen waar oversteken moeilijk is voor
voetgangers, met name scholieren
Tervurenlaan: belangrijk verkeerslichtengeregeld kruispunt (met de
Vorstlaan en de Edmond Parmentierlaan)

Enkele verkeerslichten met een drukknop waarborgen op aanvraag dat
voetgangers veilig kunnen oversteken, met name aan scholen. We vestigen
de aandacht op de verkeerslichten met een drukknop in de buurt van het
Koninklijk Atheneum, de Vogelzanglaan en de Gebroeders Legrainlaan.

19 rotonden tellen we op de wegen van Sint-Pieters-Woluwe (1 op
gewestwegen en 18 op gemeentelijke wegen). Sommige daarvan zijn
recent (Bosrandplein, kruispunt Gebroeders Legrainlaan en Nijvelsedreef)
en beantwoorden aan de verwachtingen die men heeft van een
hedendaagse inrichting; andere zijn het resultaat van meer hybride
inrichtingen (kruispunt Bemelstraat - Nijvelsedreef - Kamelialaan).

Plateau onlangs aangelegd op het kruispunt van de Bosstraat, de Jean
Lambottestraat en de Alphonse Balisstraat
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Onlangs aangelegd doorlopend trottoir (verhoogde doorgangen voor
voetgangers) op het kruispunt tussen de Montgolfierlaan en de Konkelstraat

Onlangs aangelegde punaise op het kruispunt tussen de Louis
Gribaumontlaan, de François Gaystraat en de Hertogstraat, met
verkeerseilanden

Berlijns kussen in de Konkelstraat

Er zijn ook andere beveiligingsinrichtingen toegepast in Sint-PietersWoluwe, zij het meer occasioneel: punaise (kruispunt Louis
Gribaumontlaan – François Gaystraat – Hertogstraat), verkeerseilanden
(met name Edmond Parmentierlaan, Grootveldlaan), flitscamera's
(Tervurenlaan) en chicanes (nieuw woonerf van de oude wijk Mooi-Bos,
Mimosalaan, Perspectieflaan, Grote Prijzenlaan, Ter Kamerenstraat en
Stuyvenberg).

Chicane in de Mimosalaan
Ketelberg: het kruispunt met de Jan Olieslagerslaan werd heraangelegd met
een breder verkeerseiland voor een voetgangersoversteekplaats
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De balans van de tot nog toe uitgevoerde aanleg van beveiligingsinrichtingen
op de openbare ruimten van Sint-Pieters-Woluwe is over het algemeen heel
goed, want:
-

een groot aantal kruispunten zijn beveiligd, met name de kruispunten
met een groot ongevalsrisico;
de wil om de rijsnelheid te beperken op de lange rechte stukken in het
wijkwegennet, is duidelijk aanwezig (veel inrichtingen op de weg);
er wordt prioriteit gegeven aan gevoelige omgevingen (naaste
omgeving van scholen en andere plaatsen met veel voetgangers).

De grote verkeersassen (Vorstlaan, Woluwelaan, Tervurenlaan enz.) blijven
uiteraard risicovolle plaatsen als het gaat om de verkeersveiligheid. Ook al
moeten er nog verbeteringen aangebracht worden aan het wijkwegennet
(secundaire wegen), we kunnen stellen dat de schrijnendste problemen zijn
aangepakt door de Gemeente (of het Gewest) en nu een minder
uitgesproken gevaar vormen dan in het verleden.
Er is echter ook een nadeel verbonden aan deze positieve vaststelling:
-

-

-

-

-

er is een (te) grote verscheidenheid aan voorzieningen gebruikt. Zo
ongeveer alle modellen van snelheidsbeperkende voorzieningen zijn
ingezet in Sint-Pieters-Woluwe (plateau, ezelsrug, rotonde, punaise,
chicane, Berlijns kussen, verkeerseiland enz.), soms in een opstelling
die men zelden of nooit ziet (bijv. in de Verbrandendreef). Deze grote
diversiteit kan leiden tot verwarring, waardoor de gebruikers voor
verrassingen kunnen komen te staan.
De plaatsing van de snelheidsbeperkende voorzieningen was geen
onverdeeld succes op het terrein: soms is de inrichting te 'zacht' om
doeltreffend te zijn (bijv. in de Leeuwerikenstraat); soms te hard (dat is
vooral het geval met de oudste inrichtingen) (bijv. in de Luchtvaartlaan)
en vaak is er een 'raakvlak' op de inrichting (niet conform de normen).
Snelheidsbeperkende voorzieningen, zoals verkeersplateaus of
ezelsruggen, kunnen ook een snelle interventie door nooddiensten
verhinderen. Inrichtingen van het type Berlijns kussen bieden echter
wel de mogelijkheid door te rijden zonder te vertragen. De
nooddiensten nemen voorkeursroutes die helaas niet vrij zijn van
zwarte punten, waardoor er meer tijd verstrijkt voor ze hun
bestemming bereiken en kunnen ingrijpen.
De lichtste inrichtingen houden het minst langst stand (bijv. oude
Berlijnse kussens).
Bepaalde inrichtingen worden sterk bekritiseerd door de bevolking (de
stenen plantenbak in de Bosstraat wordt wel mooi bevonden, maar
relatief gevaarlijk, heeft het effect van een muur enz.).
De toename van het aantal snelheidsbeperkende voorzieningen ging
gepaard met een toename van de verticale signalisatie, waaraan al
geen gebrek was in Sint-Pieters-Woluwe.

Opeenvolging van een ezelsrug en een doorlopend trottoirs die een
verwarrende situatie creëert

Louis Gribaumontlaan: ontradende inrichting, maar gevaarlijk in geval van
een botsing
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5. FIETSVOORZIENINGEN
Op het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe bevinden zich veel
voorzieningen voor fietsers (cf. kaarten B.8 en B.8B):
-

-

-

gedeelde fietspaden, soms voorbehouden voor zachte vervoerswijzen,
zoals op het stuk van de Groene Gordel, soms samen met
gemotoriseerd verkeer, maar met een snelheidsbeperking tot 20 km/u
op de paden naast de Orbanlaan en de Alfred Madouxlaan;
tweerichtingsfietspaden buiten de openbare weg, aan de Tervurenlaan,
de Vorstlaan, de Grootveldlaan en de Edmond Parmentierlaan en ook
een kort stuk aan de Salomélaan;
eenrichtingsfietspaden buiten de openbare weg zoals onlangs
gecreëerd aan één zijde van de Woluwelaan bij de heraanleg van de
Manoir d'Anjoulaan, of zoals ze al langer bestaan aan Herendal. Het
ontwerp van deze fietspaden houdt een grote nabijheid van de
voetgangers in, zodat conflicten niet uitgesloten zijn. Doorlopende
trottoirs komen niet veel voor en worden derhalve weinig
gewaardeerd door de fietsers, maar ze worden wel vaker gebruikt.

Op de weg gemarkeerd fietspad van de Grote Prijzenlaan

Fietspad van de straat Herendal: gaten in wording
Ook op andere korte trajecten is er een eenrichtingsfietspad in de
Julius Caesarlaan, de Julien Vermeerschstraat, de bermoversteek
Leopold II tussen de Louis Gribaumontlaan en de Roger
Vandendriesschelaan, een deel van de Jules Du Jardinlaan op het stuk
tussen de Grote Prijzenlaan en de Salomélaan. Sommige bevinden zich
in vrij slechte staat, andere zijn pas aangelegd.
-

Fietspad van de Julius Caesarlaan: aangezien voetgangers van nature
geneigd zijn 'het midden' van de beschikbare ruimte in te nemen (en niet
langs de muren te scheren), ook al verschilt de verharding van kleur en
type, zijn er vaak conflicten met fietsers

Op de weg gemarkeerde fietspaden. Dergelijke aanleg is aanwezig op
de Baron Albert d'Huartlaan, de Grote Prijzenlaan, de Jan
Olieslagerslaan, de Konkelstraat en korte stukken van de Julius
Caesarlaan en de Generaal de Longuevillelaan. Het kruispunt tussen de
Tervurenlaan en de Vorstlaan is voorzien van gemarkeerde fietspaden,
veel gemarkeerde fietspaden, zodanig dat er verwarring ontstaat bij de
fietsers als ze een richting moeten kiezen.

Kruispunt tussen de Tervurenlaan en de Vorstlaan: een verscheidenheid aan
gemarkeerde fietspaden op de weg leidt tot verwarring bij het kiezen van
zijn plaats in het verkeer

- Het oude eenrichtingsfietspad van Herendal heeft talrijke ongemakken.
Het fietspad heeft enkele verhogingen (boordstenen, tussen het
fietspad en trottoir en tussen het fietspad en de rijbaan) en verkeert op
sommige plaatsen in zeer slechte staat (vervormingen door de wortels
van de bomenrijen, evenals van de gaten in wording);
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Fietssuggestiestroken die te herkennen zijn aan de fietssymbolen die
gemarkeerd op de rand van de rijbaan en de toeleidende fietspaden
die, zoals de naam al aangeeft, aan het begin en het einde van het stuk
signaleren aan de automobilisten dat er mogelijk fietsers in de
tegengestelde richting kunnen rijden of kunnen oversteken. Aangezien
er tamelijk veel van deze markeringen zijn aangebracht op het
grondgebied van de gemeente, verwijzen we naar kaart B. 8B voor een
overzicht van de locaties.
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Doordat de beugels ook gebruikt worden voor motorfietsen, is het op
sommige plaatsen moeilijk een plaats te vinden voor zijn fiets.

We herinneren eraan dat in het Fietsplan 2010-2015 (van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest) de doelstelling was opgenomen alle gewestwegen
tegen het jaar 2015 te voorzien van ofwel een fietspad, voor de breedste
wegen, ofwel een fietssuggestiestrook, voor de andere wegen. In SintPieters-Woluwe is al goed gewerkt aan deze doelstelling.
Hoewel er recente vooruitgang is geboekt en de fietsers op talrijke wegen
beschermd worden door beveiligingsvoorzieningen (tel daarbij het feit dat
het relatief rustig is op vele lokale wegen), heeft de aanleg voor fietsers te
lijden onder een aantal onderbrekingen. Twee voorbeelden illustreren dit
goed. Het eerste betreft een gewestweg. Op de Tervurenlaan, aan de
Leopold II-rotonde, dwingt het bruuske einde van het fietspad de fietsers
om zich op een weinig geruststellende manier in te voegen in het verkeer.
Het tweede voorbeeld betreft het gemeentelijke net. Daar zorgt de
onderbreking van het fietspad van de Grote Prijzenlaan, ter hoogte van de
school Mater Dei, voor problemen.
De Gewestelijke Fietsroutes (GFR B, C, 3A, 3B en 4) die door of langs het
gemeentelijke grondgebied lopen – en die doorgaans vooral lopen op
lokale wegen, waar het verkeer a priori minder druk en minder snel is dan
op de hoofdwegen – volgen trajecten waar vaak weinig fietsvoorzieningen
zijn, meestal fietssuggestiestroken en toeleidende fietspaden, en waarvan
de continuïteit niet gewaarborgd is. De routes zijn onlangs bewegwijzerd.
Andere fietsvoorzieningen die we kunnen vermelden, zijn:
-

-

de opgeblazen fietsopstelstroken (OFOS), die worden ingericht aan
verkeerslichten. Ze bieden fietsers de kans plaats te nemen voor de
auto's, hun zichtbaarheid te vergroten en gemakkelijker naar links af te
slaan. Dit type fietsvoorziening vindt steeds meer ingang in Sint-PietersWoluwe;
het beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) lijkt systematisch toegepast te
worden en nu geldt in nagenoeg alle eenrichtingsstraten. Het vormt dus
een sterke troef voor fietsers. De wegen met BEV zijn meestal
aangeduid met het verkeersteken op een verkeersbord en verder ook
een wegmarkering van het type 'fietssymbool en chevrons'. Deze
wegmarkeringen vereisen bijzondere aandacht, want vele daarvan
beginnen te vervagen, terwijl andere zijn verdwenen bij een heraanleg
van de weg.

Voorbeeld van BEV Jean-Baptiste Lepagestraat

Verder merken we op dat de fietsenstallingen heel ongelijk verdeeld zijn
over het grondgebied van de gemeente. Het ontbreken van deze
voorziening kan een rem zetten op het gebruik van de fiets in sommige
wijken. In totaal zijn er een zeventigtal fietsenstallingen op het
gemeentelijke grondgebied (cf. kaart B.8) die samen een capaciteit hebben
van 500 fietsen. Belangrijk om weten is dat bepaalde fietsenstallingen hun
maximumcapaciteit bereikt hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval met de
beugels naast het metrostation Stokkel, een belangrijke pool op
gemeentelijk niveau. Momenteel zijn er onvoldoende beugels om in de
vraag te voorzien.

Jean-Baptiste Verheydenstraat: voorbeeld van een conflict met betrekking
tot de stalling van fietsen en motorfietsen
Het ontbreken van deze inrichtingen laat zich vooral voelen aan het
Maarschalk Montgomeryplein. De fietsers zijn daar gedwongen andere
oplossingen te zoeken, soms op het randje van de wettelijkheid.

Geïmproviseerde oplossing voor het stallen van fietsen op het Maarschalk
Montgomeryplein

Fietsen geparkeerd op het Dumonplein

De voorzieningen voor fietsers worden stilaan uitgebreid met een aanbod
aan gedeelde fietsen. Momenteel zijn er zo'n 8 Villo-stations in gebruik,
met een potentiële capaciteit van ca. 130 fietsen. Andere stations in de
gemeente bevinden zich in de ontwerpfase.
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Villo-station op het Maarschalk Montgomeryplein
Samengevat kunnen we stellen dat er nog grote inspanningen nodig zijn om
enerzijds de veiligheid van de fietsers te waarborgen en anderzijds een
behoorlijke en beveiligde fietsenstalling mogelijk te maken.
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6. ALGEMENE ORGANISATIE VAN HET VERKEER

-

Voor een volledige diagnose van de verkeersorganisatie moet ook worden
gepreciseerd waar de weggebruikers door kunnen, rekening houdend met
de fysieke eigenschappen van de wegen en de voorschriften van het
verkeersreglement.

ze is uitgesproken hoog in de wijken waarvan het circulatieplan nog
niet herzien is of die moeilijk af te zonderen zijn van het doorgaand
verkeer.

Wat de toegelaten snelheid betreft, heeft 50 km/u de overhand in heel het
net van hoofdwegen (en gewestwegen). Op de grote assen is soms een
hogere snelheid toegestaan. Denk maar aan de Tervurenlaan en de
Woluwelaan, waar een snelheidsbeperking van 70 km/u geldt.

Dat er vele eenrichtingsstraten zijn in Sint-Pieters-Woluwe (cf. kaart B.9), is
toe te schrijven aan verschillende factoren. Soms wordt er 'automatisch'
voor eenrichtingsverkeer gekozen omdat de rijbaan te smal is (cf. kaart B.3)
en het kruisen van voertuigen moeilijk of zelfs onmogelijk is (bijv. in de Paul
Wemaerestraat, de René Declercqstraat, de Jean Wellensstraat, onder aan
de Konkelstraat enz.). In andere gevallen is het een maatregel om de
toegang voor buurtbewoners te vergemakkelijken (door het verkeer in een
lus te laten rijden, zodat de auto's elkaar niet moeten kruisen) naar het
voorbeeld van de oude wijk Mooi-Bos, en om het doorgaand verkeer te
beperken of zelfs volledig weg te werken, zoals in de wijk Stokkel en het
centrum.

Boomkleverlaan: een van de weinige eenrichtingsstraten waar geen BEV
geldt, omdat de straat heel smal is

Een groot deel van het wijkwegennet (cf. kaart B.9) valt onder het stelsel
van zone 30. De zone 30 is ingevoerd in talrijke wijken en in de naaste
omgeving van scholen op de hoofdassen (ventweg van de Woluwelaan,
Edmond Parmentierlaan, Bosstraat, Grote Prijzenlaan). Alleen de wijk SinteAleidis/Mooi-Bos vertoont nog enkele lacunes, maar de gemeente plant de
aanleg van nieuwe zones 30 in het merendeel van de lokale wegen in het
zuidoosten van de gemeente.

Een ander opvallend feit is dat nagenoeg alle straten met
eenrichtingsverkeer beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) hebben, wat wil
zeggen dat fietsers in de twee richtingen mogen rijden. Dat is mooi
meegenomen voor deze zachte weggebruikers. De zeer zeldzame gevallen
waar geen BEV geldt, worden verklaard door de uitzonderlijke
omstandigheden die daar heersen (Boomkleverlaan en Félix De
Keusterstraat).
Sint-Pieters-Woluwe heeft ook enkele doodlopende straten (cf. kaart B9),
wat toe te schrijven is aan een gebruikelijke bebouwingswijze in de tweede
stadskroon (verkaveling): Malouinièresgaarde, Verbrandendreef, Bosdreef,
Duingrasgaarde,
Salanganengaarde,
Orleansgaarde,
Snippendal,
Patrijzendal, Sint-Georgiusgaarde, Grijze Stenenplein, Lauriergaarde.

Hertogstraat: eenrichtingsverkeer noodzakelijk door de geringe breedte van
de rijbaan
We moeten opmerken dat dit breedtecriterium niet automatisch is
toegepast in Sint-Pieters-Woluwe, aangezien er verschillende wegen met
tweerichtingsverkeer zijn waar het moeilijk kruisen is. Dat is met name het
geval in de wijk Vogelzang in het zuidwesten van de gemeente. Het is
echter ook zo dat op de sommige plaatsen kruisen pas sinds kort moeilijk is
geworden (toenemende parkeerdruk, grotere wielbasis van de voertuigen,
vastgoedontwikkeling enz.).
Eenrichtingsverkeer wordt steeds meer toegepast in Sint-Pieters-Woluwe
om het verkeer op een bepaalde manier te organiseren (bijv. om de
toegangs- of doorgangsmogelijkheden van de wijken te beperken door een
lussensysteem). Rekening houdend met de verschillende waargenomen
problemen blijft er toch een zekere ruimte om te handelen en na te denken
over eenrichtingsverkeer als een instrument van de verkeersorganisatie
(principe van het circulatieplan).

Zones 30 worden de algemene regel in het wijkwegennet van Sint-PietersWoluwe
Tot slot wijzen we nog op het bestaan van verscheidene woonerven in de
verschillende wijken van de gemeente:
De Bosdreef is aangelegd als doodlopend aan twee zijden
De doorgankelijkheid voor het verkeer van het wijkwegennet van SintPieters-Woluwe is dus geometrisch heterogeen:
-

ze is laag voor de wijken die werden afgezonderd door een plaatselijke
reorganisatie van hun circulatieplan;

-

-
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Oppemlaan,
François
Vander
Elststraat,
Perspectieflaan,
Boomkleverlaan, Adaliasgaarde, Alberto Santos Dumontgaarde en Jean
Mermozgaarde in de wijk Stokkel;
Paul Wemaerestraat, René Declercqstraat, Jean Deraeckstraat en
Kleine Kerkstraat in de wijk Centrum;
Orchideeëngaarde en Minervalei in de wijk Vogelzang
Alexis Mousinstraat, Jean Lambottestraat, Leopold Romstraat, René
Devillersstraat, Georges Rosartstraat, Jean-Baptiste Dumoulinstraat en
Bosdreef in de wijk Sinte-Aleidis/Mooi-Bos.
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Er is daarentegen geen voetgangerszone te Sint-Pieters-Woluwe, maar
twee zones liggen momenteel ter studie: het Dumonplein en het
Meiersplein.

Stuyvenberg: verboden voor voertuigen van meer dan 3,5 ton

De Tervurenlaan is logischerwijs een voorrangsweg, met een toegelaten
snelheid van 70 km/u

Nijvelsedreef: uitzonderlijk geval met een snelheidsbeperking van 20 km/u
wegens de slechte staat van het wegdek

Wat de voorrangsregeling betreft, geldt in nagenoeg heel Sint-PietersWoluwe de voorrang van rechts. De voorrangswegen zijn gewestwegen,
met andere woorden de Tervurenlaan, de Woluwelaan en Vorstlaan, met
uitzondering van de as die begint aan de Orbanlaan en loopt tot de
Grensstraat. Bepaalde gemeentelijke wegen zijn ook voorrangswegen, zoals
Herendal en de Baron Albert d'Huartlaan.

De grootste verkeersaders zijn opgenomen in de routes voor uitzonderlijk
vervoer. Deze assen maken ook deel uit van de voorkeurroutes voor
goederenvervoer (toegankelijk voor alle vrachtwagens).

De doodlopende straten in Sint-Pieters-Woluwe zijn in de overgrote
meerderheid van de gevallen toegankelijk voor alle weggebruikers.

Enkele wegen of delen van wegen van het wijkwegennet maken het
voorwerp uit van een beperkte toegang afhankelijk van de maximaal
toegelaten massa van de voertuigen (3,5 of 5,5 ton): Stuyvenbergh,
Stationstraat, Kellestraat, Konkelstraat, Bosstraat... Meestal gaat het daarbij
om oude bepalingen.

Vanaf het kruispunt van deze straten zijn er geen voertuigen van meer dan
3,5 ton toegelaten in de Bosstraat en de Kellestraat
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7. PARKEERORGANISATIE
De parkeerorganisatie wordt gekenmerkt door een rechtssituatie die de
algemene parkeercapaciteit op de openbare weg regelt per wijk, per straat
enz., zonder rekening te houden met de parkeercapaciteit buiten de
openbare ruimte.
De rechtstoestand van het parkeren heeft de volgende kenmerken (cf.
kaart B.10):
-

Logischerwijze overheerst langsparkeren; schuinparkeren wordt zelden
toegepast
(Tervurenlaan,
Sinte-Aleidisvoorplein,
Atlantische
Oceaanlaan, Sperwerlaan, Jules Du Jardinlaan, Vandermaelenstraat
enz.), net als haaks parkeren (Georges en Jacques Martinstraat, Baron
Albert d'Huartlaan enz.).

Bosstraat: parkeren langs beide straatzijden is nu toegestaan, waarbij de
geparkeerde auto's een deel van het trottoir mogen innemen

-

Het parkeren is hoofdzakelijk vrij (ongeregeld), behalve in de wijk
Centrum, enkele buurten in de wijk Stokkel en enkele wegen in de
wijken Vogelzang en Sinte-Aleidis/Mooi-Bos.
Op het Dumonplein en in de onmiddellijke omgeving daarvan
(Herendal, Kerkstraat enz.) is er een oranje betaalzone (cf. kaart), waar
een maximale parkeerduur van twee uur geldt.
Op enkele wegen rond Stockel Square, het Maarschalk
Montgomeryplein en in een deel van de Vrijwilligerslaan en ook in het
centrum tussen het Meiersplein en de Tervurenlaan heerst een groene
betaalzone met een onbeperkte parkeerduur (vrijgesteldenkaart). Dat
is ook het geval met de Baron Albert d'Huartlaan, de Félix De
Keusterstraat en een deel van de Bosstraat.

Zeldzamer voorbeeld van deels op het trottoir parkeren in de de Biolleylaan
-

Voorbeeld van schuinparkeerplaatsen aan het Sinte-Aleidisvoorplein

In veel gevallen mag er maar aan één zijde geparkeerd worden omdat
de rijbaan niet breed genoeg is (bepaalde stukken van de
Vogelzanglaan, de Sperwerlaan, de Witte Vrouwenlaan, de Bosstraat
enz.). Bij een smalle rijbaan wordt soms gekozen voor
tweerichtingsverkeer en parkeren aan één zijde en soms voor
eenrichtingsverkeer met parkeren langs beide straatzijden
(Mimosalaan, Eleonorelaan, Palmboomstraat enz.).

De Baron Albert d'Huartlaan in Sint-Pieters-Woluwe valt deels in de groene
zone en deels, nabij het Dumonplein, in de oranje zone
Voorbeeld van dwarsparkeerplaatsen aan de Georges en Jacques
Martinstraat

Stationstraat: parkeren wordt uitdrukkelijk verbode, door een verbodsbord
en onmogelijk gemaakt door een reeks paaltjes
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-

-

Een uitgestrekte blauwe zone beslaat de overige wegen van het
centrum van de gemeente, alsmede de wegen tussen het Maarschalk
Montgomeryplein en de Roger Vandendriesschelaan en de overige
wegen in het noorden van de wijk Stokkel (cf. kaart). Dat geldt ook voor
specifieke plaatsen van andere wegen (Palmboomstraat, Van
Crombrugghelaan enz.).
Verder zijn er zones met parkeerplaatsen voor buurtbewoners:
Verbrandendreef, Bosdreef in de wijk Mooi-Bos, en de Donkerstraat,
Jean Deraeckstraat, Bannierenstraat en Kleine Kerkstraat in het
centrum.

Shetlanderdreef: voorbeeld van een parkeerplaats die is voorbehouden aan
voertuigen met kleine afmetingen

Emmanuel Mertensstraat: een overgebleven zone met halfmaandelijks
beurtelings parkeren, die nog moet verdwijnen

Bannierenstraat: een van de weinige zones met bewonersparkeren in SintPieters-Woluwe

-

-

Plaatselijk geldt er een parkeerverbod of zijn er lever- of kiss-andridezones of parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met
een handicap, taxi's, gedeelde auto's, schoolbussen en autocars,
vrachtwagens of de politie en het corps diplomatique enz.
In de Shetlanderdreef en de Lippizanergaarde bevinden zich enkele
parkeerplaatsen met een bijzonder karakter die zijn voorbehouden aan
voertuigen met kleine afmetingen.

Woluwelaan: parkeerplaatsen voorbehouden aan vrachtwagens (E9c) 's
avonds en in het weekend
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8. RECENTE EN GEPLANDE HERAANLEG VAN WEGEN

2. Projecten op korte termijn

De balans van de recente heraanleg van de openbare ruimte (en de
wegwerkzaamheden die in uitvoering zijn) is een nuttig criterium voor het
GMP. Het plan kan (en moet zelfs) de doelstellingen voor de lange termijn
vastleggen, maar het moet bij de planning van interventies rekening
houden met de financiële middelen die nodig zijn voor de afbetaling van de
meest recente werken.

Enkele op stapel staande projecten verdienen hier vermelding:

1. Recente heraanleg
Er zijn vrij veel wegen in Sint-Pieters-Woluwe compleet heraangelegd in het
kader van een vernieuwing van de openbare ruimte volgens een nieuw
ontwerp (kruispunt Tervurenlaan-Woluwelaan-Vorstlaan, as OrbanlaanAlfred Madouxlaan, Manoir d'Anjoulaan, Grootveldlaan, heraanleg van de
oude wijk Mooi-Bos, om maar enkele van de meest opvallende
voorbeelden te noemen). Te meer daar sommige werkzaamheden
betrekking hadden op het tracé van de tramlijnen 39 en 44 (dat is met
name het geval met het Dumonplein, dat in de nabije toekomst het
voorwerp moet uitmaken van werkzaamheden).

-

de complete heraanleg van het Dumonplein en zijn naaste omgeving;
de complete heraanleg van het Meiersplein en zijn naaste omgeving.
In het kader van het programma voor de vernieuwing van de wegen
zijn er werken bezig of gepland op de volgende verkeersaders:
Salomélaan, Grasperklaan, Duizend Meterlaan, Paddocklaan,
Jockeylaan, Witte Vrouwenlaan, Vliegtuiglaan, Pilootlaan, Pater
Agnellolaan, Duivenschieting, Jules Du Jardinlaan en het Rijschoolplein.

Andere wegen tot die aan vernieuwing toe zijn, zullen binnen relatief korte
termijn aangepakt worden.

Dumonplein: heraanleg gepland op korte termijn, die veel gevolgen zal
inhouden voor de mobiliteit

Deze zware en recente investeringen getuigen van de noodzaak de
openbare ruimten moderniseren, maar ze leggen ook beperkingen op aan
de toekomst. Er kunnen niet direct nieuwe mobiliteitsinvesteringen op het
programma gezet worden, aangezien de recent uitgevoerde werken eerst
afgeschreven moeten zijn.

Xavier Henrardlaan, deze weg zal binnenkort onder handen genomen
worden

As Madouxlaan - Orbanlaan: een verkeersader die geheel herzien werd
Behalve de wegenaanleg maken ook de inspanningen met het oog op de
ontwikkeling van de gewestelijke Groene Wandeling deel uit van de
belangrijkste interventies ten behoeve van de mobiliteit (hoewel deze
vooral voor recreatieve doeleinden gebruikt wordt).

De heraanleg van het metrostation Montgomery werpt specifieke vragen
op. De werken zullen niet alleen het station betreffen, maar ook de rotonde
op straatniveau en sommige aangrenzende straten nabij de Louis
Gribaumontlaan, die hinder ondervinden van de doortocht van trams 39 en
44
die
ondergronds
het
station
inrijden.
Zonder
infrastructuurveranderingen dreigen aanzienlijke mobiliteitsproblemen in
een al bij al grote perimeter.

Omlegging van tramlijnen 39 – 44 voor de toegang tot het ondergrondse
station Montgomery
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C. HET OPENBAAR VERVOER

-

Met tram 94, die sinds 2011 rijdt tussen de haltes Herrmann-Debroux
en Trammuseum, kan men naar de gemeenten in het zuidoosten van
Brussel rijden (Oudergem en Watermaal-Bosvoorde). De tram zorgt ook
voor een verbinding met de Kleine Ring via Elsene en Brussel-stad
(eindhalte Louiza, waar vele verbindingen naar het hele gewestelijke
grondgebied beschikbaar zijn). Op korte termijn zal de lijn verlengd
worden tot het station Roodebeek (aansluiting met metrolijn 1). De
heraanleg van de as is meteen ook de kans om de kwaliteit van de
openbare ruimte in het algemeen te verbeteren en de eindhalte
Roodebeek te hervormen, om haar rol als intermodaal knooppunt te
versterken: metro Roodebeek, haltes van TEC en De Lijn en nieuwe
eindhalte van tramlijn 94.
Op langere termijn kan deze lijn verlengd worden naar Haren, waar de
bouw van een tramdepot overwogen wordt, ofwel naar de site Keiberg
en later naar de luchthaven.

-

Sinds eind februari 2015 is lijn 83, die lijn 81 's avonds verving,
verdwenen, maar lijn 81 rijdt nu ook 's avonds met een betere
gebruiksfrequentie;
De meeste van deze lijnen hebben hun eindhalte in Sint-PietersWoluwe (Montgomery, Trammuseum, Konkel).

Het openbaar vervoer vormt een belangrijk alternatief voor het gebruik van
de auto. Een analyse van de bediening van het gebied, de doeltreffendheid
(frequentie, reissnelheid), het gebruik en het comfort van het openbaar
vervoer mag dus niet ontbreken.
We herinneren eraan dat de organisatie van het openbaar vervoer in
handen is van de Gewesten (paragewestelijke instanties MIVB, De Lijn) en
de Federale Staat (NMBS). De Gemeente heeft geen rechtstreekse
zeggenschap, maar kan wel zaken voorstellen aan de maatschappijen die
de netten beheren.

1. NETTEN EN LIJNEN OP HET GRONDGEBIED VAN SINT-PIETERSWOLUWE
Sint-Pieters-Woluwe wordt voornamelijk bediend door de MIVB, maar ook
enkele lijnen van De Lijn rijden via de gemeente vanuit Vlaanderen het
Brusselse gewest binnen.

1. Het net van de MIVB

Het nachtbusnet is actief op vrijdag- en zaterdagnacht van 0.30 tot 3.00
uur. Lijn N06 rijdt tussen het Centraal Station en het trammuseum, via de
Tervurenlaan tussen de haltes Montgomery en Trammuseum.

Het gemeentelijke grondgebied wordt bediend door:
-

-

een metrolijn (1);
zeven buslijnen (22, 27, 28, 36, 42, 61 en 80);
zes tramlijnen (7, 25, 39, 44, 81 en 94);
een nachtbuslijn (Noctis 06).

De organisatie van de lijnen van de MIVB in Sint-Pieters-Woluwe heeft de
volgende eigenschappen (cf. kaarten C.1 en C.2):
-

-

-

-

Metrolijn 1 is een grote troef voor de verbinding met het stadscentrum
en het westen van Brussel (Heizel, Erasmus enz.). Deze lijn heeft echter
maar twee haltes in de gemeente, de eindhalte in Stokkel en het
station Montgomery;
Tramlijnen 7, 25 en 81 en ook buslijnen 22, 27, 61 en 80 scheren eerder
langs Sint-Pieters-Woluwe dan dat ze erdoor rijden, via de
verbindingspool Montgomery. Toch zorgen ze voor een verbinding met
een groot deel van het Brusselse gewest.
Trams 39 en 44 rijden dwars door gemeente van west naar oost over
de Tervurenlaan en garanderen dus een goede bediening van het
gemeentelijke grondgebied. Ze verbinden in Sint-Pieters-Woluwe
bovendien met twee gemeenten van Vlaams Brabant in het Vlaamse
Gewest (Wezembeek-Oppem met lijn 39 en Tervuren met lijn 44) en
zorgen voor een snelle verbinding met het metrostation Montgomery.
Buslijn 36 beslaat een groot deel van het gemeentelijke grondgebied en
verzekert een directe verbinding met tramlijnen 39 en 44 en met de
Europese wijk (metrostation Schuman).

Tram 39, Alfred Madouxlaan
2. Het net van De Lijn
Er rijden slechts enkele bussen van De Lijn op het grondgebied van SintPieters-Woluwe:
lijnen 178, 179 en 306 volgen een identiek traject in Sint-PietersWoluwe;
lijn 504;
lijnen 544, 547 en 548 volgen een identiek traject in Sint-PietersWoluwe.
Nagenoeg geen van deze lijnen bedient het gemeentelijke grondgebied
(behalve 3 schoollijnen voor 3 instellingen).
-

De lijnen 178 (Brussel – Maaseik), 179 (Brussel – Hamont) en 306 (Geel –
Leuven) rijden door Sint-Pieters-Woluwe via Montgomery, maar zonder er
te stoppen.
Lijn 504 (Etterbeek – Tombeek) is een schoolbuslijn die niet stopt in SintPieters-Woluwe, maar over de Gebroeders Legrainlaan rijdt tussen de
Vrijwilligerslaan en de Nijvelsedreef.

Maarschalk Montgomeryplein: wachtzone voor tram 81 en halte van
verscheidene buslijnen boven het metrostation.

Lijnen 544, 547 en 548 (Woluwe – Maleizen, Overijse, Huldenberg) zijn
schoolbuslijnen die Sint-Pieters-Woluwe doorkruisen via de Vorstlaan, de
Tervurenlaan, de Guldendallaan, de Woluwelaan, opnieuw de Tervurenlaan
en vervolgens de Alfred Madouxlaan, de Bosstraat en de Grote Prijzenlaan.
Deze lijnen hebben drie haltes in Sint-Pieters-Woluwe: Don Bosco in de
Guldendallaan, Sint-Jozef in de Woluwelaan en Mater Dei in de Grote
Prijzenlaan.
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-

le quartier Stockel dans sa partie ouest entre avenue Grandchamp et
rue Konkel ;
certaines portions du quartier du Chant d’Oiseau (sud-ouest de la
commune) ;
au sud-est du quartier Sainte-Alix/Joli Bois.

3. L’EFFICACITE DES TRANSPORTS PUBLICS
1. La fréquence de passage
Les cartes C.4 à C.6 permettent d’apprécier les fréquences de passage
(nombre de minutes entre deux passages consécutifs) des différentes lignes
de transports en commun à l’heure de pointe le matin (entre 7h et 9h – les
fréquences étant souvent équivalentes à l’heure de pointe de la fin d’aprèsmidi), en journée durant les heures creuses et en soirée (entre 21h et 23h).

Fréquence le dimanche
(en min.)

Le problème est aussi relativement complexe dans le sens ou les réseaux
dépassent le cadre communal. Les voiries actuellement empruntables par
les bus scolaires à Woluwe-Saint-Pierre sont reprises sur la carte ci-dessous.
Celle-ci pourra faire l’objet de modifications ultérieures en concertation
avec les acteurs concernés. Un grand projet de redéfinition des itinéraires
de bus de ramassage scolaire au niveau régional est à l’étude pour traiter
de cette problématique.

-

Fréquence le samedi
(en min.)

La présence d’un nombre substantiel d’écoliers fréquentant les écoles
européennes dans les quartiers Sainte-Alix et Stockel, amène un impact
conséquent, notamment par les cars affrétés par ces établissements
scolaires.

Compte tenu des particularités de chaque ligne, une bonne desserte
spatiale n’est toutefois pas toujours synonyme d’efficacité dans toutes les
directions de l’espace ou dans le temps (cf. ci-dessous).
Si le critère de proximité avec un arrêt de transport public (quel qu’il soit)
est à nuancer, il permet néanmoins de mettre en évidence des zones de
(relative) mauvaise desserte (situées à plus de 250 mètres d’un arrêt de la
STIB…) :

Fréquence en soirée (en
min.) (21-23h)

Chaque matin et chaque après-midi, pendant les périodes d’activité
scolaire, la commune de Woluwe-Saint-Pierre est sillonnée par un nombre
conséquent de bus de ramassage scolaire. La situation actuelle apparait
comme légèrement anarchique, les sociétés de ramassage ayant organisé
elles-mêmes les trajets et points de collecte. Ces points de collecte ne se
présentent pas sous la forme de haltes aménagées et se font assez
couramment via le trottoir, avec arrêt du bus en voirie, amenant de ce fait
un ralentissement du trafic.

La fréquence de desserte des transports publics est synthétisée dans le
tableau suivant :

METRO S.T.I.B.
1 Stockel - Gare de
l’Ouest
TRAMS S.T.I.B.
7 Heizel - Vanderkindere
25 Rogier - Buyl
39 Montgomery – BanEik
44 Montgomery –
Tervuren Station
81 Montgomery – Marius
Renard
94 Louise – Musée du
Tram
BUS S.T.I.B.
22 Trône - Montgomery
27 Andromède – Gare du
Midi
28 Brabançonne Tomberg
36 Schuman - Konkel
42 Viaduc E40 – Musée
du Tram
61 Montgomery - Gare
du Nord
80 Porte de Namur Merode

5

7.5

10

7.5 à 10

10

6
6

7.5
7.5

15
15

12 à 15
12 à 15

15
15

6

7.5 à 10

20

15 à 20

20

6

7.5 à 10

20

15 à 20

20

6

8

15

12 à 15

15

6

7.5

15

12 à 15

15

15

15

x

x

x

12

15

20

15 à 20 15 à 20

10

12

20

15 à 20

12

12

30

15 à 30 20 à 30

5 à 10

7.5

20

12 à 20

20

10

15

20

15 à 20

20

6 à 12

12

20

15 à 20

20

Fréquence en journée
(en min.) (heures
creuses)

Bien que ne rentrant pas dans la dénomination officielle des transports en
commun, ce type de déplacement peut faire l’objet d’un parallèle avec les
autres types de déplacements collectifs.

territoire est en outre à moins de 500 mètres d’une station de métro ou de
tram (critère usuellement appliqué à celles-ci), à l’exception principalement
du quartier Chant d’Oiseau et du quartier Sainte-Alix/Joli Bois.
L’accessibilité aux transports publics de ces deux quartiers est néanmoins
assurée par la ligne 36 de la STIB, qui permet un rabattement vers les trams
et le métro.

Fréquence à l'heure de
pointe (en min.) (7-9h)

3. Les réseaux de bus de ramassage scolaire

20

Il y a aux heures de pointes, une différence marquée entre :

Le réseau de voiries empruntables par les bus de ramassage scolaire

-

2. LA COUVERTURE SPATIALE EN TRANSPORTS PUBLICS
La desserte spatiale de la commune en transports publics (carte C.3) est, sur
un plan général, plutôt bonne. Une portion importante du territoire est en
effet située à moins de 250 mètres d’un arrêt. Une part importante du

les lignes de métro et de tram qui bénéficient des fréquences de
passage les plus importantes (5 à 6 minutes entre deux passages,
contre généralement 10 et plus pour les bus en semaine) ;

Le bus 36 dans le trafic dans le Val des Seigneurs
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Overdag (daluren) ligt de bedieningsfrequentie veel lager voor alle lijnen die
Sint-Pieters-Woluwe aandoen, met nog altijd een groot verschil tussen
metro/tram enerzijds en bus anderzijds: met uitzondering van lijn 42
waarvan de bedieningsfrequentie gelijk is aan die van tram 94.
's Avonds neemt het verschil tussen de lijnen nog toe. De metro behoudt
een frequentie van 10 minuten tussen twee bedieningen, tegen gemiddeld
15 minuten op tramlijnen 7, 25, 81 en 94, en 20 minuten op tramlijnen 39
en 44 en de meeste buslijnen. Sommige buslijnen, waaronder lijn 36,
hebben een nog lagere frequentie 's avonds, ook al bedient ze een deel van
het grondgebied dat ver verwijderd is van de structurerende lijnen (tram en
metro).
Voor het weekend zien we op zondag een frequentie die doorgaans
vergelijkbaar is met de bediening 's avonds. Zaterdags is de
bedieningsfrequentie lichtjes hoger in de namiddag.

De belangrijkste zwarte punten wat betreft ongevallen tussen een voertuig
van de MIVB en een ander gemotoriseerd voertuig in Sint-Pieters-Woluwe
zijn:
-

het Maarschalk Montgomeryplein: 20 ongevallen in 2013 en 2014;
de Edmond Parmentierlaan: 10 ongevallen in 2013 en 2014;
de Tervurenlaan: 8 ongevallen in 2013 en 2014;
het Dumonplein: 5 ongevallen in 2013 en 2014;
in mindere mate, de Woluwelaan, de Gebroeders Legrainlaan en de
Leybeekstraat: 3 ongevallen in 2013 en 2014.

Slechts 13 % van de aanrijdingen impliceren MIVB voertuigen. In deze
periode zijn er 11 botsingen tussen voertuigen van de MIVB geweest,
waarvan 4 op de Stokkelsesteenweg.

Van 0.30 tot 3.00 uur op vrijdag en zaterdag rijdt bus N06 ongeveer om de
30 minuten.
De frequentie van de lijnen is onlangs verbeterd. Tram 81 vervangt nu tram
83 's avonds, zodanig dat er nu een tram rijdt om de 15 minuten, tegenover
om de 20 minuten voordien.

In vergelijking met het doel van het IRIS-plan worden de lijnen die SintPieters-Woluwe bedienen, gekenmerkt door (cf. kaarten C.7 tot C.10):
- een doorgaans bevredigende reissnelheid voor trams 7 en 25 (19 tot 28
km/u), met evenwel een lagere reissnelheid in de ochtendspits na
Montgomery in de richting van Buyl;
- een reissnelheid van ongeveer 18 km/u in de twee richtingen voor tram
94, zowel tijdens de spits als overdag;
- een onvoldoende reissnelheid voor trams 39 en 44 (tussen 15 en 17
km/u), die de hele dag door te lijden hebben onder de vele kruispunten
op de Tervurenlaan en voor tram 39 ook tussen Madoux en Stokkel;
- een over het algemeen te lage reissnelheid tijdens de ochtendspits voor
de bussen, met zwarte punten voor buslijnen 22, 27, 61 en 80 tussen
Georges Henri en Montgomery in de richting van het stadscentrum en
voor buslijn 36 tussen Thieffry en Kelle in de twee rijrichtingen;
- een soortgelijke situatie, zij het minder uitgesproken, tijdens de
avondspits;
- reissnelheden die overdag hoger liggen dan tijdens de spits, maar op de
Tervurenlaan, het Maarschalk Montgomeryplein, het Dumonplein en
een groot deel van lijn 36 tussen Thieffry en Kelle lager dan 18 km/u
blijven;
- snelheden 's avonds die soms onvoldoende blijven ter hoogte van het
Maarschalk Montgomeryplein.
Deze vaststellingen getuigen van een wederkerend probleem waaronder
het net van de MIVB te lijden heeft in Sint-Pieters-Woluwe met:

Het Maarschalk Montgomeryplein is in Sint-Pieters-Woluwe de plaats waar
de meeste ongevallen gebeuren met het openbaar vervoer

Deze ongevallen zijn niet alleen belangrijk wegens het menselijke aspect
(onveiligheid op de weg) maar ook omdat ze de exploitatie van het net
verstoren.

- de verkeersopstoppingen waarmee de bussen van lijnen 22, 27, 61 en
80 te kampen hebben bij het naderen van het Maarschalk
Montgomeryplein vanaf de Brand Whitlocklaan en de Tervurenlaan;
- de verkeersopstoppingen waarmee de bussen van lijn 36 te maken
krijgen vanaf de Eskadronstraat te Etterbeek, en bij het naderen van de
Tervurenlaan in de Atlantische Oceaanlaan en de Bemelstraat;
- de drukte op sommige lijnen die leidt tot vertragingen, met name voor
de lijnen 39 en 44;
- de afwezigheid van verkeerslichten met afstandsbediening tussen de
haltes Trammuseum en Leopold II voor de trams 39 en 44;
- lijn 81 die rond het Maarschalk Montgomeryplein rijdt, om
veiligheidsredenen met lage snelheid, waarbij conflictsituaties met het
autoverkeer kunnen ontstaan.

3. Reissnelheid
Naast de bedieningsfrequentie speelt ook de reissnelheid een rol. Een bus
mag dan nog zo vaak langskomen, als de reissnelheid slecht is, daalt de
efficiëntie.

2. Ongevallen met het openbaar vervoer

De factoren die de reissnelheid beïnvloeden, zijn voornamelijk de
verkeersdrukte, de verkeersopstoppingen, het rijden in eigen bedding of
niet, de verkeerslichten en kruispunten, het aantal haltes enz. Het IRIS-plan
heeft een snelheid van 18 km/u tijdens de spitsuren en 24 km/u in eigen
bedding vooropgesteld voor het bovengrondse net.
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4. COMFORT VAN HET OPENBAAR VERVOER
Het niveau van comfort in de voertuigen en aan haltes van het openbaar
vervoer kan een invloed hebben op de vervoerswijze waarvoor een
persoon kiest (vergelijking van het comfort van een auto versus het
openbaar vervoer). Iemand kan louter om redenen van comfort kiezen voor
zijn eigen auto in plaats van het openbaar vervoer (afwezigheid van een
hokje, wat met name op regendagen een nadeel is, overvolle bus, tram of
metro, moeilijke toegang voor bejaarden en personen met beperkte
mobiliteit in het algemeen enz.).

verbinding tussen lijn 94 en 42 nadelig voor het verkeer op deze as. Om
deze reden hoopt de MIVB deze verlenging van de lijn zo snel mogelijk
te kunnen realiseren.
Lijn 36 heeft over het algemeen weinig reizigers. De voertuigen zijn
soms overvol, maar dat heeft vooral te maken met de slechte werking
van de lijn: chronische vertragingen door een opeenvolging van zwarte
punten, die vooral te situeren zijn in Etterbeek en aan het Schuman
Rond Punt, maar zich laten voelen over heel het traject, ook in de
tegengestelde richting aangezien de bussen vaak aankomen aan de
eindhalte Konkel na het uur van vertrek voor het volgende traject.
Zoals de meeste scholen zorgt Don Bosco voor veel reizigersverkeer
aan het begin en het einde van de schooluren. Dit merkt men op lijn 28.
Globaal genomen neemt het gebruik van het openbaar vervoer sterk
toe, dit zowel op het net van de MIVB als op dat van De Lijn.

-

1. Comfort in de voertuigen

De reissnelheid van bus 36 wordt sterk aangetast door de verkeersdrukte en
vertragingen op verschillende delen van het bustraject

Aangezien recente gegevens van de MIVB ontbreken (te weinig handmatige
tellingen, nog niet geautomatiseerd), is het niet mogelijk een precieze lijst
van de belasting van de verschillende lijnen te geven. We kunnen
daarentegen op basis van een kwalitatieve beoordeling het globale comfort
van de openbarevervoergebruikers in Sint-Pieters-Woluwe kwalificeren:
hebben alle reizigers een zitplaats of moeten sommige reizigers rechtop
blijven staan, is het voertuig overvol?
We kunnen daarover het volgende zeggen:
-

-

Tram 81 rijdt traag rond Montgomery en steekt onder andere de Brand
Whitlocklaan over
-

-

-

Het 'weigeren van reizigers' (niet laten opstappen omdat het voertuig
overvol is) doet zich alleen voor in de metro te Montgomery. De MIVB
werkt trouwens aan een automatisering om de bedieningsfrequentie te
kunnen verhogen, aangezien de huidige frequentie (24 per uur op het
traject tussen Weststation en Merode) de grens is van wat veilig
mogelijk is met met de hand bestuurde voertuigen.
Ook al worden er op de bovengrondse lijnen in Sint-Pieters-Woluwe
nergens chronisch reizigers geweigerd, het kan hier zoals overal elders
komen tot ernstige belasting en slecht comfort, zeker als de voertuigen
niet volgens schema rijden en er veel tijd verstreken is sinds de halte de
laatste keer aangedaan is. Dat is ook een van de redenen waarom er
inspanningen nodig zijn om de trams en bussen uit de normale
verkeersruimten te halen (eigen beddingen en vlotte doorgang op
kruispunten, zonder voertuigen die de doorgang blokkeren enz.).
Lijnen 39 en 44 vervoeren vrij veel reizigers. De vraag is zeer
'straalvormig' ('s morgens begeven de reizigers zich vooral naar het
centrum en 's avonds keren ze terug). Hoe dichter bij Montgomery, hoe
meer reizigers.
Tramlijn 39 is vrij druk in de buurt van Stokkel, met veel reizigers die
komen van Ban Eik (Wezembeek-Oppem) om de metro te nemen, die
eveneens heel 'straalvormig' gebruikt wordt.
Tussen Stokkel en Madoux zijn er veel reizigers in de twee richtingen. In
de ene richting reizen de inwoners naar het metrostation in Stokkel en
in de andere richting rijden veel scholieren die aangekomen zijn met de
metro.

-

Verder moeten we opmerken dat er grote verschillen zijn tussen het
materieel dat het meest gebruikt wordt. Op sommige lijnen worden oude
voertuigen ingezet. Kwalitatief gezien is dat uiteraard een minpunt voor de
gebruikers. Gezien de explosieve groei van de vraag worden oude bussen,
die gewoonlijk de status van invalbus krijgen, soms opnieuw in gebruik
genomen.

2. Comfort van de haltes en stations
Voor iedere halte van het openbaar vervoer te Sint-Pieters-Woluwe is ter
plaatse een stand van zaken opgenomen om het comfort te beoordelen:
hokje of niet, toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit
(PBM) (geen treden enz.) enz.
De bevindingen van deze stand van zaken (cf. kaarten C.11):
-

11 haltes van de 84 zijn niet uitgerust met een hokje:
vier daarvan zijn vooral afstappunten aan het einde van de lijn;
bij zes haltes is de plaatsing van een hokje moeilijk (weinig ruimte,
eigendommen van omwonenden enz.), maar de moeilijkheden zijn
nooit onoverkoombaar.

Lijn 94 heeft niet veel reizigers op het laatste stuk. Dat komt doordat
het gaat om een tijdelijke structuur, die nog moet worden
doorgetrokken naar Roodebeek. Momenteel is de gedwongen
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- Van de 84 haltes:
- zijn er 12 moeilijk toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit (PBM),
- zijn verscheidene haltes onlangs (her)aangelegd, waarbij de
uitrusting verbeterd werd en de halteplatformen verbreed en
verhoogd werden, om de veiligheid en de toegankelijkheid van het
voertuig te verbeteren. De toegang tot deze platformen is echter niet
optimaal, met name voor rolstoelgebruikers.

Halte Mostinck: standaard voorzieningen zijn hier gemakkelijk te installeren

Noctishalte Groene Hond: halte zonder voorzieningen, smalle wachtzone,
op- en afstappen nagenoeg onmogelijk voor PBM

- Er zijn maar weinig haltes (Montgomery, Leopold II en Stokkel) uitgerust
met informatie over de wachttijd in real time (digitale borden).

Van de geplande projecten met betrekking tot de inrichting van haltes
willen we de volgende vermelden:
De halte Groene Hond biedt een slechte kwaliteit door de moeilijke toegang
voor personen met beperkte mobiliteit, met name voor rolstoelgebruikers

- verbetering van de toegankelijkheid van de haltes Madoux (hellingen en
beveiliging van de oversteekplaatsen om naar de haltes te gaan);
- beveiliging van de oversteekplaatsen om toegang te krijgen tot de haltes
Verbrandendreef, de Villalobar en Duivenschieting;
- allerlei verbeteringen aan de halte Montgomery van tram 81 naar
Marius Renard;
- heraanleg van de eindhalte Konkel: de parking ter hoogte van de halte
Don Bosco (tussen nummers 264 en 280) wordt de eindhalte en de
huidige eindhalte wordt een parkeergebied;
- een volledige vernieuwing van het station Montgomery en zijn naaste
omgeving, wat nog enige tijd zal duren.

De halte Bosstraat, een van de vele haltes die onlangs (en correct) zijn
ingericht in Sint-Pieters-Woluwe
De halte Leopold II is uitgerust met een digitaal informatiebord dat de
wachttijd in real time weergeeft
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3. Intermodaliteit en kwaliteit van de overstappen
In de context van een openbare overheid die tracht de overstap naar
andere vervoerwijzen te ontwikkelen en te maximaliseren, zijn de
omstandigheden waarin deze overstap zich moet voltrekken, een
belangrijke factor. Ze zijn vooral belangrijk als het gaat om de dragende
elementen van intermodaliteit (zoals de metrostations).
De kwestie van de intermodaliteit is momenteel aan de orde in Sint-PietersWoluwe. Ze is vooral belangrijk voor zij die de metrostations Stokkel of
Montgomery of de halte Trammuseum gebruiken.
Algemeen genomen is er duidelijk nood aan verbetering van de kiss-andridevoorzieningen en de fietsenstallingen in de buurt van metrostations. Er
zijn hier en daar al fietsenstallingen gekoppeld aan haltes van het openbaar
vervoer, maar niet of niet meer voldoende om in de vraag te voorzien, zoals
we al hebben gezien bij de stations Stokkel en Montgomery.

We komen meer bepaald tot de volgende vaststellingen:
Metrostation Stokkel

- Montgomery: Er zijn eenvoudigweg geen voorzieningen om fietsen te
stallen, de kiss-and-ridezones worden een beetje overal op de rotonde
geïmproviseerd, waardoor conflicten en zelfs gevaarlijke situaties met de
andere weggebruikers niet uitgesloten zijn. Als we ons concentreren op het
openbaar vervoer, stellen we vast dat de overstap naar een andere
vervoerwijze soms zeer efficiënt verloopt, bijvoorbeeld van premetro naar
metro, maar in het algemeen zijn de afstanden tussen afstap- en
opstappunt relatief lang en de oversteekplaatsen niet altijd beveiligd en/of
comfortabel (tussen de metro en tram 81 bijvoorbeeld). Deze belangrijke
verbindingspool vereist ook aanleg ten behoeve van PBM.
- Stokkel: De fietsenstallingen zijn vaak verzadigd, wat men ook merkt aan
de fietsbeugels verderop, wat bepaalde mensen ervan zou kunnen
weerhouden voor deze vervoerswijze te kiezen. Om over te stappen tussen
tram en metro moet men de de Hinnisdaellaan oversteken, via
voetgangersoversteekplaatsen die onvoldoende beveiligd zijn gezien het
aantal kinderen en jongeren dat er gebruik van maakt. Er is geen rekening
gehouden met PBM bij het ontwerp van het tramplatform. Voorziet het
nieuwe ontwikkelingsproject voor Stockel Square in een mogelijkheid de
buurt rond de eindhalte van de metrolijn te ontlasten van autoverkeer?

Station Montgomery

De intermodale verbindingspool Stokkel

- Trammuseum: Er is een aanzienlijke inspanning gedaan bij de realisatie
van deze verbindingspool, waarbij bepaalde aansluitingen binnen een
afstand gebracht werden die verenigbaar is met een modale overstap.
Ondanks de ligging in de bodem van de vallei is er weinig aandacht besteed
aan plaatsen om fietsen te stallen. Ook kiss-and-ridezones worden hier
geïmproviseerd waardoor conflict- en zelfs gevarensituaties kunnen
ontstaan.

Wat betreft de kwaliteit van de aansluitingen valt hieraan weinig toe te
voegen
voor
Sint-Pieters-Woluwe,
aangezien
de
openbaarvervoeraansluitingen zich voornamelijk voltrekken in de
metrostations (cf. supra) of aan haltes waar verscheidene lijnen van de
MIVB samenkomen.
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D. INDIVIDUEEL GEMOTORISEERD VERVOER
Het is belangrijk de voertuigenstromen te kwantificeren, om:
- de omvang van het verkeer en de gebruikte wegen goed te kennen;
- te beschikken over objectieve gegevens (tijdsindicatoren) in deze
bijzonder gevoelige materie;
- het doorgaand verkeer, waarvan Sint-Pieters-Woluwe veel hinder
ondervindt, aan het licht brengen.
1. HET VERKEER IN HET ALGEMEEN
De dynamiek van het gemotoriseerd verkeer is in kaart gebracht door een
verkeerstelling tijdens de ochtend- en de avondspits (7.30-9.30 en 16.3018.30 uur). De tellingen werden uitgevoerd in februari 2015 op een
dertigtal plaatsen, op zowel gewestelijke als gemeentelijke wegen,
teneinde het hele grondgebied te dekken. Deze nieuwe gegevens zijn voor
bepaalde assen op het gemeentelijke grondgebied aangevuld met de
resultaten van de vijfjaarlijkse telling (uitgevoerd in oktober 2012 en tussen
april en juni 2013). Daarbij is men ervan uitgegaan dat de
verkeersdynamiek nauwelijks veranderd is in de loop van de drie laatste
jaren.
De resultaten van deze tellingen, tijdens de drukste ochtend- en avonduren
(kaarten D.1 en D.2), zijn uitgedrukt in personenauto-equivalent - PAE
(gewogen som van de verschillende types voertuigen op basis van hun
afmetingen: een vrachtwagen of een autocar = 2 PAE, een personenauto =
1 PAE, een fiets of motorfiets = 1/2 PAE).

Woluwelaan: het stuk weg in de richting van de Tervurenlaan krijgt 's
morgens het hoogste verkeersvolume van de hele gemeente te verwerken
-

-

Daaruit blijkt het volgende:
-

-

-

Het volume van de verkeersstromen op de Tervurenlaan, de
Woluwelaan en de Vorstlaan: Voor de Tervurenlaan telde men 's
ochtends meer dan 1.700 PAE per uur richting centrum op het traject
na het kruispunt met de Edmond Parmentierlaan en de Vorstlaan en 's
avonds meer van 1.700 PAE/u weg van het centrum op het traject na
het Maarschalk Montgomeryplein. Op de Woluwelaan werd een
maximum geregistreerd van 1.900 PAE/u 's morgens in de richting van
de Tervurenlaan.
Er is druk verkeer (700 tot 1.000 PAE/u) op de de Broquevillelaan en de
Wezembeeklaan (maar deze lopen slechts een kort stuk op het
grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe).
Ook op de Alfred Madouxlaan, de Grote Prijzenlaan, de Julius
Caesarlaan, de Gebroeders Legrainlaan, de Baron Albert d'Huartlaan en
in Herendal heerst er druk verkeer (soms meer dan 500 tot zelfs 700 PAE
per uur en per richting) maar het verkeer verspreidt zich naar de
aangrenzende wijken (cf. kaarten).

-

De verkeersbelasting van de Bosstraat bedraagt ± 600 PAE/u 's morgens
en 's avonds in de richting van de Woluwelaan. Dit verkeersvolume is
vaak synoniem met verkeersopstoppingen en toont aan dat er veel
doorgaand verkeer is.
Er rijden grote verkeersvolumes over de Louis Gribaumontlaan en de
Roger Vandendriesschelaan (± 500 PAE/u weg van het centrum op de
Tervurenlaan, zowel 's ochtends als 's avonds), de de Hinnisdaellaan
(± 500 PAE/u waarbij de overheersende stroom van richting wisselt
tussen 's morgens en 's avonds), de Edmond Parmentierlaan (± 500
PAE/u 's morgens), Atlantische Oceaanlaan (± 500 PAE/u waarbij de
overheersende stroom van richting wisselt tussen 's morgens en 's
avonds), de Generaal de Longuevillelaan (± 500 PAE/u 's morgens in de
richting van het centrum), de Vrijwilligerslaan (± 400 PAE/u 's morgens
in de richting van het centrum) en de Gebroeders Legrainlaan (tot 550
PAE/u 's avonds weg van het centrum).
Een aanzienlijke verkeersdrukte, maar met een kleiner volume (250 tot
400 PAE/u) werd genoteerd op de Nijvelsedreef, de Charles
Thielemanslaan, de Grootveldlaan, de Orbanlaan, de Oppemlaan, de
Manoir d'Anjoulaan, de Putdaellaan, de Pierre De Cockstraat, de
Kerkstraat enz. (cf. kaarten).

Herendal: een intens gebruikte verkeersader met filevorming tijdens de
spitsuren

Julius Caesarlaan: een interwijkenweg die het grootste verkeersvolume
opvangt in alle richtingen, met name 's morgens

De op de kaarten D.1 en D.2 aangegeven volumes moet men natuurlijk in
het juiste perspectief plaatsen:
-
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Men moet rekening houden met de hoofdfunctie van de weg (kaart
A1). Het grote verkeersvolume op de Tervurenlaan, de Woluwelaan en
de Vorstlaan moet ons niet verwonderen, gelet op de rol die aan deze
wegen is toegewezen en de manier waarop deze zijn aangelegd. Wel
frappant is het verkeersvolume dat sommige wegen van het
wijkwegennet te verwerken krijgen. Of het verkeersvolume en het type
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-

weg op elkaar zijn afgestemd, bespreken we hierna. We zullen dan ook
dieper ingaan op de belangrijkste routes.
De eigenschappen (o.a. aantal rijvakken), de weguitrusting en de
verkeersorganisatie (zie hoofdstuk B) spelen eveneens een rol.

We moeten hierbij vermelden dat bij de tellingen van februari 2015
bepaalde gegevens niet konden worden geregistreerd (herstellingen aan
het wegdek in de Kastanjebomenlaan op het stuk tussen de Edmond
Parmentierlaan en de Varenlaan, op het kruispunt tussen de Stoeterijlaan
en de Jacques de Meurerslaan, evenals in de Bosstraat, op het stuk tussen
de Witte Vrouwenlaan en de Halfuurdreef, waarbij deze laatste niet
toegankelijk was). Lokaal en in andere periodes van het jaar (april –
oktober) kan het verkeersvolume iets hoger liggen (maar de verhoudingen
zullen vergelijkbaar zijn).
Woluwelaan: een van de bevoorrechte (en verplichte) verkeerswegen voor
zwaar vrachtverkeer te Sint-Pieters-Woluwe

2. VRACHTWAGENVERKEER
Bij de tellingen zijn de verschillende types voertuigen afzonderlijk
geregistreerd, zodat het vrachtwagenverkeer bekend is (kaarten D.3 en
D.4).
We merken het volgende op:
-

-

-

Behalve de handelspool Stokkel in het noorden telt Sint-Pieters-Woluwe
maar weinig sites die vrachtwagenverkeer kunnen aanlokken

3. DOORGAAND VERKEER EN FILES
-

De stroom vrachtwagens is 's morgens iets groter dan 's avonds,
aangezien transportondernemingen vaak de spitsuren proberen te
mijden om zo weinig mogelijk in de file te moeten staan.

Hoewel het aandeel van de vrachtwagens in het totale gemotoriseerde
voertuigenverkeer klein is (meestal minder dan 2 % van het
totaalaantal voertuigen), is het toch aanzienlijk in absolute cijfers.
Over het algemeen blijft het vrachtwagenverkeer goed op de grootste
assen (Tervurenlaan, Woluwelaan, Vorstlaan). Er zijn echter enkele
uitzonderingen met de de Hinnisdaellaan en Herendal, nabij Stockel
Square.
Het vrachtwagenverkeer op kleinere verkeersaders lijkt meer samen te
hangen met de onmiddellijke nabijheid van hun vertrekplaats of
bestemming (KMO's, handelszaken, bouwplaatsen enz.) dan met het
zoeken van alternatieve routes.

Binnen het gemotoriseerd verkeerd vormt het doorgaand verkeer een
specifiek probleem. Het gaat om het verkeer dat massaal de grote assen
bezet en deze als het ware omtovert in 'auto- en vrachtwagenriolen' en dat
ook het wijkwegennet gebruikt en daardoor de levenskwaliteit in de wijken
naar beneden haalt.
Op basis van de resultaten van de verkeerstellingen (kaarten D.1 en D.2),
zijn de belangrijkste stromen van het doorgaand verkeer in kaart gebracht
(cf. kaart D.7). We wijzen erop dat er niet één stroom doorgaand verkeer is,
maar verschillende stromen, al naargelang men het bekijkt in het kader van
het verkeer over grote afstanden (bijv. Brussel – grote rand) of in het kader
van het plaatselijke verkeer in het oosten van Brussel.
Een groot deel van het doorgaand 'langeafstandsverkeer' wordt
opgevangen door de hoofdassen die zijn vastgelegd in het IRIS2Mobiliteitsplan (cf. kaart A.1), (de Tervurenlaan, de de Broquevillelaan en
de Wezembeeklaan als straalvormige verbindingen, de Vorstlaan en de
Woluwelaan als ringwegen), andere assen vangen het meer plaatselijke
doorgaand verkeer op (cf. kaart D.7). Daarbij valt het volgende op:

De handelsactiviteit van de wijk Stokkel leidt tot vrachtwagenverkeer op de
wegen in de buurt, vooral Herendal en de Hinnisdaellaan via het
Dumonplein

-

-
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Heel wat doorgaand verkeer sijpelt door naar wegen van de wijken
Stokkel en Kelle/Sint-Paulus en ook naar het centrum en de wijk
Vogelzang. Zo rijdt er een aanzienlijke stroom doorgaand verkeer op de
Julius Caesarlaan en de Atlantische Oceaanlaan enerzijds, en op de
Julius Caesarlaan, de Generaal de Longuevillelaan en de
Vrijwilligerslaan anderzijds, waar ook de stromen die afkomstig zijn van
de Louis Gribaumontlaan en de Roger Vandendriesschelaan
samenkomen. Deze wegen vormen een informele ringweg die parallel
loopt met de Middenring (Generaal Jacqueslaan). 's ochtends rijdt hier
meer doorgaand verkeer dan 's avonds.
Ook in de Bosstraat in de richting van de Woluwelaan rijdt een
aanzienlijke stroom doorgaand verkeer, dat vooral afkomstig is uit het
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-

-

noorden van de gemeente en uit Sint-Lambrechts-Woluwe via de
Konkelstraat.
Er rijdt ook doorgaand verkeer door het centrum, via de Charles
Thielemanslaan en de Pierre De Cockstraat, die een informele
straalvormige verbinding vormen.
Nog lokaler worden bepaalde wegen gebruikt als sluiproute of
binnenweg: de Kerkstraat, de François Desmedtstraat enz.

Deze binnenwegen houden meestal in dat er van straalvormige verbinding
gewisseld wordt naar een ringweg (of omgekeerd). Het probleem is des te
prangender daar de hoofdassen van Sint-Pieters-Woluwe een bijzonder
zware verkeersbelasting hebben.
De problemen dateren niet van gisteren en de gemeente heeft al vele
maatregelen genomen om de doorsijpeling van doorgaand verkeer naar de
wijken tegen te gaan, zoals de invoering van een net van straten met
eenrichtingsverkeer (cf. kaart B.9) of de beperking tot plaatselijk verkeer
enz. Deze maatregelen zijn echter zelden perfect, want in de strijd tegen
het doorgaand verkeer moet men altijd een minimale bereikbaarheid in
stand houden voor de buurtbewoners. Sommige wijken zijn moeilijk te
beschermen zonder extreme maatregelen te nemen voor de
buurtbewoners zelf.

Op macroscopisch niveau wordt het hoofdwegennet van Sint-PietersWoluwe gekenmerkt door snijpunten tussen de grote assen, die nu eens
dienen als straalvormige verbinding en dan weer als ringweg:
-

-

het kruispunt Vorstlaan – Tervurenlaan – Edmond Parmentierlaan dat
een rol speelt als belangrijke verkeerswisselaar;
het kruispunt tussen de Woluwelaan en de Tervurenlaan, een
aanvullende verkeerswisselaar op het vorige kruispunt (zodanig dat
men deze twee grote kruispunten kan beschouwen als een draaischijf
van het verkeer van Sint-Pieters-Woluwe);
het kruispunt van de Tervurenlaan en de Julius Caesarlaan;
het kruispunt van de Tervurenlaan, de Alfred Madouxlaan en de
Putdaellaan.

Kerkstraat: deze straat wordt veel gebruikt door verkeer dat afkomstig is uit
het oosten van de gemeente

Konkelstraat: een weg met doorgaand verkeer tussen Sint-LambrechtsWoluwe en Sint-Pieters-Woluwe
Vrijwilligerslaan: een van de schakels in de informele ring die parallel loopt
met de Middenring
Het beheer van het verkeer van dergelijke verbindingspolen met grote
verkeersvolumes in de stad is geen sinecure. Dat krijgt men nooit
eenvoudig en helemaal voor elkaar. Dat zullen altijd plaatsen zijn waar het
minder vlot gaat, met veel verkeer (files) en gevaren (veel ongevallen).
Automobilisten die Sint-Pieters-Woluwe een beetje kennen, zoeken
daarom naar alternatieve routes (binnenwegen) om te ontsnappen aan een
deel van deze beperkingen.
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Bij wijze van conclusie kunnen we het specifieke probleem van het
doorgaand verkeer in woonwijken als volgt samenvatten:
-

-

-

-

-

-

De wijk Centrum is blootgesteld aan doorgaand noord-zuidverkeer door
de as Louis Gribaumontlaan - Roger Vandendriesschelaan en aan de
doorgaand oost-westverkeer door de as Charles Thielemanslaan Pierre De Cockstraat als alternatief voor de Tervurenlaan en de
Woluwelaan, waarvan het kruispunt voor moeilijkheden zorgt tijdens
de spits.
Het doorgaand verkeer legt ook een zware druk op de wijk Vogelzang.
Vanaf de Tervurenlaan vertrekken een aantal alternatieve routes voor
het doorgaand verkeer (Roger Vandendriesschelaan, Julius Caesarlaan,
Generaal de Longuevillelaan, Vrijwilligerslaan, Atlantische Oceaanlaan
enz.) die de rust en de veiligheid in de wijk verstoren, met name aan de
kruispunten.
De wijk Kelle/Sint-Paulus heeft te kampen met doorgaand verkeer op
de as oost-west, met talrijke weggebruikers die vertrekken in de
Bosstraat, de Kellestraat of de Konkelstraat, naar de Stationstraat rijden
en daar vervolgens de Pierre De Cockstraat inrijden om de grote assen
en kruispunten (Tervurenlaan en Woluwelaan) te vermijden.
Ook de wijk Stokkel heeft op sommige lokale wegen te kampen met
doorgaand verkeer. De instroom die wordt gegenereerd door de
aanwezige activiteitenpolen heeft ook effectief een weerslag op
sommige plaatselijke wegen, aangezien bepaalde grotere
verkeersaders, waaronder Herendal, regelmatig te kampen hebben
met verkeersopstoppingen tijdens de spitsuren.
In de wijk Mooi-Bos/Sinte-Aleidis zijn er wel alternatieve routes voor
doorgaand verkeer, maar het verkeersvolume lijkt daar minder groot.
Bovendien bevinden zich hier talrijke onderwijsinstellingen. Het net van
de plaatselijke wegen nodigt niet bijzonder uit tot het opzoeken van
binnenwegen buiten de hoofdassen van de wijk.
In de wijk Putdael is het aandeel van het doorgaand verkeer in het
totale verkeer relatief marginaal. Het verkeer dat Sint-Pieters-Woluwe
binnenrijdt (met name via de Putdaellaan) is in de eerste plaats
afkomstig van aangrenzende wijken in Oudergem. Het gaat niet zo zeer
om automobilisten die via binnenwegen sneller op hun bestemming
willen geraken.

Een ander gevolg van de grote verkeersvolumes: op verscheidene plaatsen
in Sint-Pieters-Woluwe is filevorming (verkeersopstopping) een chronisch
verschijnsel
(cf.
kaart
D.7).
Dat
brengt
niet
alleen
verontreinigingsproblemen met zich, maar verhindert ook een vlotte
verplaatsing en tast vaak de reissnelheid van het openbaar vervoer aan.

1. Onaangepaste rijsnelheid
Het is algemeen geweten dat overdreven rijsnelheid, met name op plaatsen
waar de aanleg daar niet voor geschikt is, een onveiligheidsfactor is.
In Sint-Pieters-Woluwe zijn er enkele plaatsen waar regelmatig of zelfs
systematisch een overdreven rijsnelheid vastgesteld wordt:
- Op de Tervurenlaan (toegelaten snelheid 70 km/u) wordt chronisch te
snel gereden op het 'hoge' deel, nabij het Maarschalk Montgomeryplein,
doordat het in- en uitrijden van de tunnel een snelheidsverhogend effect
heeft, dat niet zo duidelijk merkbaar is op het zuidelijke stuk;

De Stationstraat aan de gemeentegrens met Sint-Lambrechts-Woluwe (ter
hoogte van de Groene Wandeling) wordt veel gebruikt door doorgaand
verkeer, vooral in de richting van de Woluwelaan.

4. ONVEILIGHEID OP DE WEG
De onveiligheid op de weg is een cruciaal probleem voor het verkeer, met
name voor het verkeer in dichtbebouwd gebied (de stad), waar veel
conflictsituaties tussen de verschillende weggebruikers kunnen ontstaan.
Louter als statistisch gevolg van het grotere aantal verplaatsingen gebeuren
er bij gelijke veiligheidsomstandigheden meer ongevallen in de stad dan
elders.
Op basis van informatie van de politie werden de verkeersongevallen met
gewonden in 2014 in kaart gebracht (kaart D.9). De informatie volstond niet
altijd om de plaats van het ongeval precies te bepalen, maar de kaart geeft
wel een goed idee van de relatieve onveiligheid van de verschillende
plaatsen.
Het zal niet verrassen dat er een duidelijke correlatie bestaat tussen het
aantal ongevallen en de hoeveelheid verkeer. De meeste ongevallen met
lichamelijk letsel spelen zich af op de belangrijkste punten van het
wegennet (Maarschalk Montgomeryplein, Tervurenlaan en de kruispunten
van de Tervurenlaan met de Vorstlaan en de Woluwelaan). De andere grote
lanen van het wegennet (Alfred Madouxlaan, Grootveldlaan) zijn echter ook
het toneel van de ernstigste ongevallen (cf. kaart). Een ongeval kan te
wijten zijn aan toevallige omstandigheden, maar men mag niet vergeten
dat het ook kan wijzen op een gebrek aan veiligheid of zichtbaarheid van de
aanleg.
Het wijkwegennet van Sint-Pieters-Woluwe lijkt daarentegen vrij van
weerkerende veiligheidsproblemen. De ongevallen met lichamelijk letsel
lijken 'op zichzelf staande feiten' te zijn (er doen zich vooral weinig
ongevallen voor aan kruispunten).

Tervurenlaan: snelheidsbeperking van 70 km/u

Op de volgende gemeentelijke
snelheidsovertreding geregistreerd:
-

wegen

wordt

occasioneel

een

Edmond Parmentierlaan
Luchtvaartlaan;
Yvan Lutenslaan;
François Gaystraat.

Uit een openbaar onderzoek blijkt dat mensen de indruk hebben dat er ook
op andere wegen overdreven snel gereden wordt. Enkele voorbeelden: de
Vliegtuiglaan, de Atlantische Oceaanlaan, de Bosstraat, de de
Broquevillelaan, de de Hinnisdaellaan, de Julius Caesarlaan, de Jan
Olieslagerslaan, de Putdaellaan, de Charles Thielemanslaan en Herendal.
Op de rest van het wegennet, met smalle en goed beveiligde wegen, is
overdreven rijsnelheid geen systematisch probleem noch een chronische
bron van gevaar. We moeten echter opmerken dat de snelheidsbeperking
tot 30 km/u (in de zones 30) verre van strikt in acht genomen wordt.
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2. Verouderde wegaanleg

geldt, terwijl anderen de punaise beschouwen als een rotonde en de
voertuigen op het kruispunt voorrang geven.

Verkeersonveiligheid kan ook te wijten zijn aan verouderde wegaanleg die
niet voldoet aan de huidige veiligheidscriteria.
Er zijn al veel inspanningen gedaan om de grote assen aan te passen aan de
huidige veiligheids- en comfortnormen. Nagenoeg op het hele lokale
wegennet treffen we wegen aan die verouderd beschouwd kunnen
worden.

Door een gebrek aan beveiligingsinrichtingen is het kruispunt tussen de
Vrijwilligerslaan en de Gebroeders Legrainlaan een van de gevaarlijkste in
Sint-Pieters-Woluwe
 Kruispunt station – Groene Wandeling: op dit kruispunt aan de uiterste
grens van de gemeente komen veel voetgangers en fietsers, het is nog niet
veilig genoeg met voorrang voor actieve weggebruikers.
Prins Regentlaan: verouderde aanleg qua afmetingen en verharding

Kruispunt Louis Gribaumontlaan – Hertogstraat – François Gaystraat:
punaise zonder wegmarkering leidt tot verwarring wat betreft de voorrang
 Kruispunt Tervurenlaan – Vorstlaan: een voorbeeld van verwarring over
de te volgen route door een overdaad aan markeringen in vele richtingen,
zonder werkelijke samenhang.

3. Kruispunten met veiligheidsproblemen
Andere beter te situeren plaatsen (cf. kaart D.9) waar zich problemen
voordoen (kruispunten), zijn bijzonder gevaarlijk of functioneren slecht:
 Dumonplein: het plein zal worden heraangelegd, want het is nu
problematisch voor alle weggebruikers (automobilisten, openbaar vervoer,
voetgangers enz.). De onduidelijkheid over het te volgen traject is vooral
gevaarlijk voor weggebruikers die niet vertrouwd zijn met de plaats.
 Kruispunt Vrijwilligerslaan – Gebroeders Legrainlaan: een van de
gevaarlijkste kruispunten met veel verkeer in alle richtingen.

De voetgangers steken over op een plateau dat niet steil genoeg is om de
oversteek van de Groene Wandeling aan de Stationstraat goed te beveiligen
Kruispunt Tervurenlaan – Vorstlaan: overvloed aan markeringen!
 Kruispunt Louis Gribaumontlaan – Hertogstraat – François Gaystraat: de
punaise en het ontbreken van markeringen leiden tot verwarring
betreffende de voorrang. Sommigen denken dat hier voorrang van rechts
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 Een weerkerend probleem, slecht zicht: reclameborden, grote
voertuigen die slecht geparkeerd staan of overwoekerende vegetatie
kunnen het zicht belemmeren, zodat men het kruispunt niet helemaal kan
overzien en men zijn oversteek blindelings moet beginnen.

In Sint-Pieters-Woluwe hebben de motorrijders te maken met de algemene
onveiligheid van het wegennet. Daarnaast zijn ze ook meer blootgesteld
aan bepaalde specifieke problemen, zoals de boordstenen van de eigen
beddingen op de grote assen of snelheidsbeperkende voorzieningen die
slecht zichtbaar zijn, zoals een Berlijns kussen. Het feit dat er motorfietsen
geparkeerd worden in voorzieningen voor tweewielers, toont aan dat er op
bepaalde strategische plaatsen een gebrek is aan voorzieningen voor
motorfietsen.

4. Overige problemen
We stippen twee andere problemen aan die gevaren kunnen inhouden:
-

het oversteken van de tramrails bij het rijden rond het Dumonplein
vanaf Herendal;
het moeilijke kruisen voor voertuigen op wegen met
tweerichtingsverkeer bij geringe breedte van de rijbaan. Er bestaat niet
alleen gevaar voor lichte aanrijdingen, maar deze situaties kunnen ook
agressiviteit van de automobilisten uitlokken.

Dit laatste fenomeen is lichtjes in opmars in Sint-Pieters-Woluwe. Dat is toe
te schrijven aan de smalle rijbanen en daarbij de voertuigen die steeds
breder worden en verder de toenemende parkeerdruk. In sommige
gevallen is kruisen moeilijk, maar wel nog mogelijk. We kunnen het nog zien
als een voordeel, aangezien deze factor indirect het verkeer vertraagt. In
talrijke andere gevallen is oversteken eenvoudigweg onmogelijk geworden.

Witte Vrouwenlaan: het parkeren langs beide straatzijden vermindert de
beschikbare ruimte om te rijden in twee richtingen, wat het kruisen niet
vergemakkelijkt (© Google Streetview sept. 2014)

5. MOTORFIETSVERKEER
Het motorfietsverkeer voor niet-recreatieve doeleinden neemt de laatste
jaren toe. De motorfiets biedt een oplossing voor het toegenomen
fileprobleem, maar het gebruik ervan blijft afhankelijk van de
weersomstandigheden. Bij de verkeerstelling werden niet alleen de auto's
maar ook de motorfietsen geteld (cf. kaarten D.5 en D.6). Daaruit is
gebleken dat er over het algemeen, zowel 's morgens als 's avonds, niet
meer dan een tiental motorfietsen per uur op de hoofdverkeersassen van
Sint-Pieters-Woluwe rijden. Dat is dus slechts een minieme fractie van het
gemotoriseerd verkeer dat op datzelfde moment op die plaatsen aanwezig
is.

Hockeylaan: ook hier kunnen bepaalde grote voertuigen moeilijk kruisen als
er veel voertuigen geparkeerd staan

Motorfietsen concurreren soms met fietsen voor parkeerplaatsen (hier:
Jean-Baptiste Verheydenstraat)

Net als de auto's volgen de motorfietsen de belangrijkste verkeersassen,
met name de Woluwelaan, waar tijdens de ochtendspits ca. 25
motorfietsen per richting geteld werden. Dat is logisch aangezien de
motorfiets beantwoordt aan een soortgelijke verplaatsingsbehoefte als de
auto (terwijl fietsers en voetgangers zich over veel kleinere afstanden
verplaatsen). Net als de automobilist heeft de motorrijder ook de neiging
door woonwijken te rijden (zo rijden er zowel 's morgens als 's avonds
enkele motorfietsen door de wijk Vogelzang). Het aantal motorfietsen
tijdens de avond- en ochtendspits in de omgeving van Stokkel en het
Dumonplein neemt toe. Men zou kunnen denken dat een motorrijder
minder last heeft van de verkeersdrukte (kan naar voren rijden in een file),
maar dit voordeel is relatief want het is voor de motorrijder nooit
aangenaam om dat te doen (en het kan gevaarlijk zijn). Daarom zoekt ook
de motorrijder naar trajecten met vlot verkeer, zonder te veel
opstoppingen.
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6. AUTODELEN
De doelstelling voor Sint-Pieters-Woluwe is 29 plaatsen voor gedeelde
auto's tegen 2020. De gemeente telde eind 2011 slechts 6 gedeelde
auto's. We moeten vaststellen dat er ter zake grote inspanningen zijn
gedaan in Sint-Pieters-Woluwe (cf. kaart D.8), aangezien er op het
moment van de telling al 21 gedeelde auto's waren (13 van Cambio en 8
van ZenCar), dit wil zeggen dat er 15 gedeelde auto's zijn bijgekomen in
drie jaar tijd.
De Cambio-standplaatsen Thielemans en Franciskanen zijn er het laatst
bijgekomen, eind 2014, voor het gemeentehuis en in de wijk Vogelzang.
Nieuwe standplaatsen zijn al toegewezen of staan op het programma voor
de nabije toekomst (Gebroeders Legrainlaan, Konkelstraat enz.).
Sint-Pieters-Woluwe heeft nu 5 Cambio-standplaatsen met parkeerplaatsen
die gereserveerd zijn voor gedeelde auto's:
-

Stokkel, Oppemlaan, 4 voertuigen beschikbaar;
Sint-Aleidis, Sinte-Aleidisvoorplein, 2 voertuigen beschikbaar;
Montgomery, Tervurenlaan, 5 voertuigen beschikbaar;
Thielemans, geopend eind 2014, Paul Lancsweertstraat, 2 voertuigen
beschikbaar voor het gemeentehuis;
Franciskanen, geopend eind 2014, Vogelzanglaan, 2 voertuigen
beschikbaar.

Tervurenlaan: de ZenCar-standplaats Montgomery bevindt zich in de
onmiddellijke nabijheid van het Maarschalk Montgomeryplein in de richting
van de stad

Sinte-Aleidisvoorplein: 2 gedeelde auto's met voorbehouden
parkeerplaatsen net voor de kerk

Er zijn ook 4 ZenCar-standplaatsen met oplaadpunt en voorbehouden
parkeerplaatsen te Sint-Pieters-Woluwe:
-

Stokkel, Kerkstraat, 2 elektrische voertuigen beschikbaar;
Sint-Aleidis, Sinte-Aleidisvoorplein, 2 elektrische voertuigen
beschikbaar;
Montgomery, Tervurenlaan, 2 elektrische voertuigen beschikbaar;
Paul-Henri Spaak, Paul-Henri Spaakvoorplein, 2 elektrische voertuigen
beschikbaar voor het gemeentehuis.

Tervurenlaan: de Cambio-standplaats Montgomery stelt 5 extra gedeelde
voertuigen ter beschikking in de onmiddellijke buurtn van het Maarschalk
Montgomeryplein, aan de andere zijde van de laan, in de richting van het
verkeer dat de stad verlaat

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE - FASE 1 – BESTAANDE TOESTAND EN DIAGNOSE
OKTOBER 2015

Sinte-Aleidisvoorplein: enkele meters verder 2 voorbehouden
parkeerplaatsen voor ZenCar

44

E. PARKEREN
Het thema parkeren wordt ook behandeld in hoofdstuk B, waar wordt
ingegaan op de organisationele aspect ervan. Deze eerste diagnose vullen
we hier aan met een beoordeling van de parkeermogelijkheden en de
manier waarop deze benut worden, zowel overdag als 's nachts.

1. PARKEERCAPACITEIT OP DE OPENBARE WEG
Sint-Stevens-Woluwe telt zo'n 15.584 parkeerplaatsen op de openbare weg,
dit wil zeggen 0,88 per gezin. Dat is comfortabel voor een gemeente van de
tweede stadskroon (ter vergelijking, het aantal parkeerplaatsen per gezin in
de gemeenten Ganshoren, Jette, Koekelberg en Oudergem bedraagt
respectievelijk 0,53, 0,56, 0,40 en 0,62).
Kaart E.1 illustreert de dichtheid van het aanbod aan parkeerplaatsen per
100 m openbare weg. Ze geeft de toestand overdag weer, rekening
houdend met een eventueel tijdelijk parkeerverbod (bijv. parkeerzones
voor schoolbussen en leveringszones werden niet meegeteld),
voorbehouden parkeerplaatsen (voor personen met een handicap, taxi's,
postauto's enz.), toegangen tot privégarages en voetgangersoversteekplaatsen.

Gebroeders Legrainlaan: de talrijke garages van bewoners beperken het
aantal parkeerplaatsen op de openbare weg

Bij de bespreking van het parkeeraanbod mogen we uiteraard de
privéparkeerplaatsen niet buiten beschouwing laten. Daarbij gaat het zowel
om parkeerplaatsen voor bewoners (ondergronds, op binnenterreinen van
bouwblokken enz.) als om parkeerplaatsen die verband houden met
economische (parkeerplaatsen voor personeelsleden, leveranciers en
klanten van grote winkels enz.) of andere activiteiten (scholen enz.).

Het parkeeraanbod hangt van verschillende factoren af:
-

Bij de configuratie van de wegen en de organisatie van het verkeer
wordt doorgaans gekozen voor de klassieke formule van langsparkeren
langs beide straatzijden (cf. kaart B.10) voor het hele grondgebied van
de gemeente. De gemeente heeft echter ook een aantal
schuinparkeerplaatsen
(Tervurenlaan,
Sinte-Aleidisvoorplein,
Atlantische Oceaanlaan, Sperwerlaan, Jules Du Jardinlaan,
Vandermaelenstraat) en dwarsparkeerplaatsen (Baron Albert
d'Huartlaan, Dumonplein, Alexandre Galopinlaan enz.). De schuin- en
dwarsparkeerplaatsen verhogen het parkeeraanbod significant. De
parkeerdichtheid is trouwens altijd het hoogst op plaatsen waar de
parkeerplaatsen op deze manier zijn aangelegd. De wegenaanleg en
verkeersorganisatie leiden in Sint-Pieters-Woluwe echter vaak tot eenof tweezijdig langsparkeren.

-

Het aantal voorbehouden plaatsen (leveringszones, taxi's enz.) kan het
beschikbare parkeeraanbod verminderen, maar in Sint-Pieters-Woluwe
zijn de voorbehouden plaatsen altijd beperkt in aantal.

-

Ook inritten van privégarages verminderen de beschikbare
parkeerplaatsen. Of er veel garages aanwezig zijn in de woonwijken,
hangt vaak samen met de bouwperiode van de gebouwen (cf.
hoofdstuk A). Bij recente gebouwen is er vaak geen mogelijkheid om op
de openbare weg te parkeren, omdat de privégarages toegankelijk
moeten blijven. In 'oude' straten met weinig privégarages is de
capaciteit om te parkeren op de openbare weg daarentegen optimaal.

De voorbehouden parkeerplaatsen, zoals hier voor taxi's langs het
Maarschalk Montgomeryplein, hebben een invloed op het aantal openbare
parkeerplaatsen

We kunnen echter geen cijfers plakken op het aanbod aan
privéparkeerplaatsen omdat we niet over voldoende volledige gegevens
beschikken. Aangezien de bebouwing in Sint-Pieters-Woluwe relatief
modern is, zal het uitrustingsniveau hoger liggen dan het Brusselse
gemiddelde (cf. kaart A.4).

Baron Albert d'Huartlaan haaksparkeren op de middenberm vergroot de
openbare parkeermogelijkheden
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2. PARKEERDRUKTE
De gebruikelijke bezetting van de aangeboden parkeerplaatsen (feitelijke
toestand van het parkeren) bepaalt de relatieve 'parkeerdruk' in de
verschillende wijken van de gemeente. Op basis van de bezettingsgraad van
de plaatsen 's nachts (cf. kaart E.2) versus overdag (cf. kaart E.3) kan een
onderscheid gemaakt worden tussen de basisbehoeften van de bewoners
(nachtelijke situatie) en de gevolgen van de professionele en economische
activiteiten overdag en de bijzondere bepalingen van het parkeerbeheer
(blauwe zone enz.).

De situatie kan dus lokaal gespannen zijn, zowel overdag als 's avonds, en
ook op verkeersaders die zich in een gereglementeerde zone bevinden (het
centrum en de wijk Stokkel). De ontwikkeling van de gereglementeerde
zones (cf. kaart B.10) kan de parkeerdruk overdag, veroorzaakt door
economische activiteiten, terugdringen, maar niet de nachtelijke
parkeerproblemen (de voertuigdichtheid van de bewoners is nu hoger dan
vroeger) die ongeveer de helft van de wegen in de gemeente treffen. We
wijzen er echter op dat wegen die bijna verzadigd zijn, zich heel vaak
dichtbij een weg met niet volledig benutte parkeercapaciteit bevinden.

Deze stand van zaken wordt geïllustreerd aan de hand van het
synthesedocument (kaart E.4). Daarop is te zien welke straten te kampen
hebben met permanente, tijdelijke of geen parkeerproblemen.
Uit het onderzoek van de verschillende documenten blijkt het volgende:
-

De gemiddelde bezettingsgraad is in heel het gemeentelijke
grondgebied groter 's avonds. Daaruit blijkt het residentiële karakter
van de gemeente en, in zekere mate, de gevolgen van de blauwe zone.

-

Het centrum van de gemeente (nagenoeg in zijn geheel), het
noordelijke deel van de wijk Stokkel, het hart van de wijk SinteAleidis/Mooi-Bos en het westelijke deel van de wijk Vogelzang zijn
zowel overdag als 's nachts voor 75 % bezet. Sommige van deze wijken
grenzen aan gereglementeerde zones en hebben te lijden onder
'uitgesteld' parkeren, andere zoals het centrum en de wijk Stokkel zijn
verzadigd ondanks het bestaan van gereglementeerde zones.

-

Het oostelijke deel van de wijk Vogelzang, de wijk Putdael, de wegen
rond de Prins Boudewijnlaan en de Luchtvaartlaan blijven over het
algemeen van parkeerproblemen bespaard.

-

Een tendens tot verzadiging van het parkeeraanbod bestaat overdag
(cf. kaart E.4) nabij werk- en opleidingsplaatsen (omgeving van het
gemeentehuis, het Maarschalk Montgomeryplein, langs de
Woluwelaan, ten zuiden van het Dumonplein en ook tussen de
Orbanlaan en de Grote Prijzenlaan enz.).

-

De specifieke verzadiging 's avonds is meer verbreid, zeker in de
woonwijken, in de omgeving van de Sint-Aleidiskerk, waar het contrast
flagrant is, in het noordelijke deel van Herendal en de aangrenzende
straten, in sommige straten van de wijk Kelle/Sint-Paulus (Konkelstraat,
Montgolfierlaan, Ketelberg, Kaatsspellaan enz.) en de wijk Vogelzang
(Kamelialaan, Sperwerlaan, Bemelstraat enz.). Dat zijn de wijken met de
grootste bevolkingsdichtheid, waar het standaardaanbod op de weg
om verschillende redenen niet erg groot is.
De grote assen (sommige delen van de Tervurenlaan, de Vorstlaan, de
Woluwelaan, de Alfred Madouxlaan, de Orbanlaan, de Grootveldlaan)
hebben doorgaans een lagere bezettingsgraad dan de meeste straten
in de woonwijken of dichtbij verkeersgenererende polen. Alleen de
Josse Goffinlaan, die ook gelegen is in een blauwe zone, is uitsluitend 's
avonds verzadigd.

-

Woluwelaan: veel auto's parkeren overdag voor activiteiten die daar
plaatsvinden

Sinte-Aleidisvoorplein: overdag een hoge parkeerdruk, ook in de
onmiddellijke omgeving

Grote Prijzenlaan: het gedeelte zonder parkeerproblemen (overdag noch 's
nachts)
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3. DIVERSE PROBLEMEN
De expertise ter plaatse heeft bovendien geleid tot de volgende
vaststellingen:
-

Er wordt steeds vaker deels op het trottoir geparkeerd, waardoor de
toestand van de trottoirs sneller zal achteruitgaan. Dit verschijnsel
houdt verband met de bredere wielbasis van moderne voertuigen, de
beperkte breedte van de rijbaan, de smalle parkeerplaatsen enz.

-

Er is een parkeerzone voor vrachtwagens in de Woluwelaan
(verkeersbord E9c), maar het parkeerverbod wordt niet altijd in acht
genomen door automobilisten, die er normaal niet mogen parkeren
buiten de opgegeven uren. Dat is ook het geval op de meeste
voorbehouden plaatsen.

-

Aan de scholen en op de wegen in de wijk Centrum doen zich steeds
weer parkeerproblemen voor (dubbelparkeren enz.).

-

Een andere problematiek heeft betrekking op de parkeerplaatsen die
zijn voorbehouden aan leveringsvoertuigen. Deze worden steeds meer
ingenomen voor kortparkeren, wat sterk ten koste gaat van het vlotte
verkeer, aangezien de leveringsvoertuigen dan gedwongen worden
dubbel te parkeren.

-

Het parkeren op de 'hoeken' stelt maar weinig problemen (doordat de
hoeken meestal beschermd worden door paaltjes).

-

De zonale parkeerbeperking voor voertuigen van meer dan 3,5 ton
heeft werkelijk een ontradend effect, maar geldt niet voor grote
bestelwagens en kleine vrachtwagens, terwijl deze voertuigen steeds
meer ingezet worden.

-

Bepaalde wijken zoals de wijk Kelle lijden onder grote parkeerdruk in
verband met sportactiviteiten die daar aan het einde van de dag en
tijdens de weekends plaatsvinden of in verband met het type
gebouwen in de wijk (weinig huizen met een garage). De gemeente wil
trouwens in haar GPAP het parkeren in de wijk reglementeren om dit te
verhelpen.

Vrijwilligerslaan: het schuinparkeren verkleint sterk de ruimte voor de
voetganger, die al in de hoogte wordt gehinderd door de uitstekende
gebouwgevel

Inachtneming van de voorbehouden plaatsen: overlast blijft courant

Er wordt veel dubbelgeparkeerd in het centrum, waar een hoge parkeerdruk
heerst

Ook om kinderen af te zetten aan school wordt er veel dubbelgeparkeerd

De voertuigen passen niet altijd in het te smalle parkeervak en moeten dan
deels op het trottoir of deels op de rijbaan staan
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F. VOETGANGERS
Verscheidene bijzonderheden en problemen in verband met het
voetgangersverkeer zijn al eerder aangehaald (cf. met name hoofdstuk B).
Voetgangers zijn immers blootgesteld aan de algemene problemen van
onveiligheid, milieuhinder enz., die elders besproken worden. In dit
hoofdstuk gaan we dieper in op de elementen die we toen aangestipt
hebben.

1. VOETGANGERSVERKEER
Het aantal voetgangers in Sint-Pieters-Woluwe ligt uiteraard ver onder de
aantallen die de grote attractiepunten in het stadscentrum aantrekken. Het
voetgangersverkeer in Sint-Pieters-Woluwe beantwoordt aan het klassieke
patroon van een gemeente in de tweede stadskroon die weinig
verkeersgenererende polen heeft en dus weinig kans loopt op
'voetgangersopstoppingen'. Er wordt vooral gewandeld op enkele
belangrijke punten (cf. kaart F.1):
-

-

-

alle toegangswegen naar het Dumonplein en de ingangen van het
metrostation en het handelscentrum Stokkel Square (dat een centrale
plaats bekleedt in het plaatselijke leven van het oostelijke deel van de
gemeente), ongeacht of het gaat om hoofdassen (Orbanlaan, de
Hinnisdaellaan, Herendal) of om meer secundaire verkeersaders
(Kerkstraat, François Desmedtstraat enz.);
de grote meerderheid van de voetgangerszones tussen het Maarschalk
Montgomeryplein, de Woluwelaan en de Tervurenlaan, aangezien deze
wijk, behalve een residentiële functie, ook een administratieve en
commerciële functie vervult, en verder ook voorziet in onderwijs en
vervoer;
de trottoirs en doorgangen nabij onderwijsinstellingen;
punten waar voetgangers samenkomen (kruispunten in het algemeen)
die verplichte doorgangen zijn voor het voetgangersverkeer in de
wijken, wat ook de reden van de verplaatsing is (toegang tot een
school, een bushalte, een buurtwinkel, een plaats van tewerkstelling
enz.).

Herendal: voetgangersverbinding met de Stokkelsesteenweg
Bosstraat: openbare ruimte onlangs heraangelegd en verfraaid met
straatmeubilair (openbare banken)
Er is ook een grote 'verblijfzone' (Dumonplein, berm van de Baron Albert
d'Huartlaan) waar activiteiten van het lokale leven georganiseerd kunnen
worden in de openbare ruimte (wekelijkse markt, kermis, rommelmarkt
enz.). De betreffende ruimten zijn oud en niet echt ontworpen voor
dergelijke doeleinden en worden er ook niet gewoonlijk voor gebruikt
(straatterrein, verkeerseilanden, parkeerterrein enz.). Vandaar het project
om van deze sleutelpunten van het lokale leven echte 'verblijfzones' te
maken.

Andere oudere squares verdienen een soortgelijke renovatie! Daarbij
denken we met name aan de Jagersgaarde of het doodlopend stuk van de
Eglantierenlaan enz.

Ook het Sinte-Aleidisvoorplein heeft onder deze kwaal te lijden en wordt
vooral gebruikt als parkeerterrein.
De (nog) vrij recente heraanleg van bepaalde kruispunten heeft het
mogelijk gemaakt kleine verblijfzones te creëren (veraangenaamd met
aanplantingen, banken enz.): dat is met name het geval met de Leopold IIrotonde, het kruispunt van de Bosstraat en de Alphonse Balisstraat.

Bepaalde plaatsen, die verscheidene van de hierboven genoemde criteria
verenigen, zijn het drukst qua voetgangersverkeer van heel Sint-PietersWoluwe: Dumonplein, wijk Stokkel en naaste omgeving, kruispunt
Tervurenlaan - Woluwelaan, Charles Thielemanslaan enz.
Men mag niet vergeten dat voetgangers in Sint-Pieters-Woluwe beschikken
over verscheidene doorgangen buiten de openbare weg (voetwegen, cf.
kaart B.4) en specifieke verbindingen (bijv. tussen de François Gaystraat en
de Vijf Bunderlaan, Herendal en de Stokkelsesteenweg), die reële troeven
voor het voetgangersverkeer zijn.

Jagersgaarde: een ruimte die weinig geschikt is voor de verblijfsfunctie van
zijn actuele aanleg

Dumonplein: een parkeerterrein waar elke dinsdag, vrijdag en zaterdag de
wekelijkse markt plaatsvindt
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2. ONVEILIGHEID EN ONGEMAKKEN
De diagnose brengt ook verschillende oncomfortabele of onveilige situaties
voor voetgangers aan het licht (cf. kaart F2), die zich meer bepaald
voordoen bij het oversteken van voetgangers:
-

-

-

-

Op heel het Dumonplein hebben de zichtbare wensen van de
voetgangers ('olifantenpad') veelvuldige oversteekplaatsen gecreëerd
die niet (voldoende) beveiligd zijn. Anders moeten ze rond het plein
lopen, wat in de ogen van de voetgangers te lang is.
Op nagenoeg heel de Tervurenlaan, de Woluwelaan en de Vorstlaan
hebben voetgangers soms maar een heel korte tijd om over te steken.
Het barrière-effect (grote afstand tussen twee beschermde
oversteekplaatsen) kan leiden tot gevaarlijk gedrag van de voetgangers
(de centrale afsluiting van de laan is hier en daar onderbroken).
Bovendien is de voetganger op deze lawaaierige plaatsen van dichtbij
blootgesteld is aan grote stromen gemotoriseerd verkeer, waarbij hij
reële psychische stress ondervindt.
De grote rechtlijnige lanen lijden aan dezelfde kwalen, zij het in
mindere mate, maar genoeg om tot problematische situaties te leiden,
met name de Orbanlaan en de Alfred Madouxlaan, de Grote
Prijzenlaan, de Grootveldlaan, de Konkelstraat enz.
Het net van voetgangersoversteekplaatsen (cf. kaart B.7) is zeer dicht
(wat mooi meegenomen is) maar zou moeten worden aangevuld, om
te zorgen dat er overal bij een gelijke situatie en gelijke voorzieningen
zijn, ook op de lokale wegen.

Julius Caesarlaan: aanleg van podotactiele tegels aan de
voetgangersoversteekplaatsen

Dumonplein: op de voorgrond voetgangers op de officiële oversteek, op de
achtergrond een voetganger op het 'olifantenpad'

De wandelomstandigheden vormen ook een probleem als:
-

-

de trottoirs in slechte staat verkeren (cf. kaart B.5);
overwoekering door planten of takken van bomen het gebruik van het
trottoir verhindert (enkele weerkerende gevallen in het oosten van de
gemeente);
voertuigen systematisch deels op het trottoir parkeren (Dumonplein,
Charles Thielemanslaan);
er allerlei obstakels (bloembakken, winkeluitstallingen) op het trottoir
staan;
de lange lengte van de weg niet aanzet tot wandelen door het
psychologisch ontradend effect van het rechtlijnig perspectief.

Tot slot herinneren we eraan dat er steeds meer bijzondere voorzieningen
voor PBM komen (podotactiele tegels, blindengeleidelijnen enz.).
Het voetgangersnet heeft te lijden onder:
- een gebrek aan aanleg voor PBM binnen de centrale ruimten, die in een
dermate uitgestrekte gemeente, trefpunten zouden kunnen zijn (het
Dumonplein, de ruimte voor het gemeentehuis enz.);
- het niet systematisch voorzien van geleide-elementen in geval van een
heraanleg;
- de slechte staat en de geringe breedte van de voetgangersdoorgangen.

Kruispunt tussen de Alfred Madouxlaan en de Tervurenlaan: geen
podotactiele inrichtingen voor PBM geplaatst tijdens de relatief recente
heraanleg

Een van de grote rechte lanen: Alfred Madouxlaan
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2. ONVEILIGHEID EN ONGEMAKKEN

G. FIETSERS
De fiets is een belangrijk vervoermiddel in het kader van de bevordering
van de zachte mobiliteit. De diagnose toont aan dat er al reële vooruitgang
is geboekt in het gebruik van de fiets als nuttig vervoersmiddel, maar dat
het potentieel nog niet ten volle gerealiseerd is. Te meer daar het
gewestelijk beleid ambitieuze doelstellingen nastreeft wat betreft de
overstap van gemotoriseerdz weggebruikers naar actief vervoerswijzen.
immers in het IRIS2-plan is vastgelegd dat 20 % van alle gemechaniseerde
verplaatsingen tegen het jaar 2020 met de fiets moet gebeuren.
Fietsen past bijzonder goed in een strategie van duurzame mobiliteit,
zowel om zijn directe gevolgen als om de indirecte weerslag.
1. FIETSVERKEER
Bij de verkeerstelling zijn niet alleen de gemotoriseerde voertuigen, maar
ook de fietsen geteld. Verder is er ook een inventaris opgemaakt van de
fietsinfrastructuur. Zo konden de gegevens die verstrekt werden door de
gemeente- en gewestdiensten aangevuld worden.
Toevallige factoren die deze tellingen beïnvloed hebben en de
klimaatomstandigheden die het gebruik van de fiets niet gunstig gezind
waren, maken dat er slechts een beperkte betekenis kan worden gehecht
aan de resultaten van de telling (zie bijlage). De bevindingen van de
diagnose berusten daarom meer op de langdurige kennis (van elk seizoen)
die BRAT heeft van het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe.
Het is duidelijk dat het gebruik van de fiets niet erg belangrijk is in SintPieters-Woluwe (cf. kaarten G.1 en G.2) in vergelijking met de andere
vervoerswijzen (maar dat geldt voor het hele gewest). Op lokaal gebied is
het gebruik van de fiets vrij verbreid in het wijkwegennet, dat over het
algemeen een vrij goede veiligheid biedt (cf. elders). Enkele routes die
meer gebruikt worden door fietsers in doorgaand verkeer (vooral
afkomstig van Vlaanderen), springen echter uit de band en worden steeds
meer gebruikt:
- De Tervurenlaan is een verkeersader die vrij veel wordt gebruikt door
fietsers die afkomstig zijn van Vlaanderen (vooral van Tervuren en
verder). Het grootste deel van deze fietsers zet daarna zijn route voort
naar het Montgomeryplein, waarna het fietsverkeer zich weer in
verschillende richtingen verspreidt.
- De Grote Prijzenlaan, de Grootveldlaan, de Edmond Parmentierlaan,
Herendal, de Konkelstraat en de Woluwelaan worden ook vaak
gebruikt, zij het in mindere mate, vooral tijdens de spitsuren.
- De wijk Stokkel (en met name het Dumonplein) positioneert zich als
katalysator voor het fietsverkeer, met name door de eindhalte van de
metro en de commerciële aantrekkingskracht.
- Het fietsverkeer op de plaatselijke wegen is vrij gering. Fietsers zijn
geen zeldzaam fenomeen, maar de uitgestrektheid van het net en de
relatief lage woondichtheid van de gemeente zorgen voor een lagere
concentratie aan fietsers.
- Het feit dat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van het Villo!aanbod, bewijst dat deze vervoerswijze toch interesse wekt.

Men mag niet vergeten dat (cf. hoofdstuk B) de kwaliteit van de reeds
aanwezige fietsvoorzieningen twijfelachtig is (bijv. Herendal) en dat deze
factor de veiligheid van de fietsers beïnvloedt. Het feit dat enkele straten
met beperkt eenrichtingsverkeer relatief smal zijn doordat er langs beide
straatzijden geparkeerd wordt, bereidt veel ongemak, dat aanzet tot
ongepast gedrag (bijv. fietsers die op het trottoir rijden).
Behalve deze aspecten zijn de wegen van het wijkwegennet, die beveiligd
zijn (met name door middel van een Berlijns kussen) en die gedeeltelijk
zone 30 geworden zijn, eerder uitnodigend voor fietsers, op voorwaarde
dat ze een aantal zaken vermijden:
- straten met te veel doorgaand verkeer (François Desmedtstraat);
- straten met een sterke hellingsgraad (een deel van de Kellestraat);
- niet-fietsbare straten (bijv. de Mostincklaan met haar porfierkeien).
In het wijkwegennet mogen de omstandigheden dan wel goed of zelfs heel
goed zijn (wegen met weinig verkeer of straten die doodlopen voor het
autoverkeer), de omstandigheden op de grote assen (Vrijwilligerslaan,
François Gaystraat) zijn niet geruststellend.
Er is dus nog werk aan de winkel om een fietsnet te organiseren en te
ontwikkelen dat compleet en aanlokkelijk is en verbonden is met het
netwerk van de aangrenzende gemeenten. De grootste obstakels om dat
doel te bereiken, zijn:
- de geringe breedte van sommige wegen en het conflicterend gebruik
(met name het parkeren van auto's);
- de afwezigheid van alternatieven op bepaalde verplichte
oversteekpunten (met name in de richting van het Montgomeryplein,
dat men moet bereiken door ofwel een afwijkende route te volgen
ofwel door zich weinig beveiligd in het verkeer te begeven);
- de hellingsgraad, die alleen maar problematischer is op de smalle
verkeersaders;
- de leesbaarheid van bepaalde kruispunten voor fietsers (Tervurenlaan
– Vorstlaan);
- de huidige aanleg van bepaalde fietspaden buiten de openbare weg
die in conflict komt met het gebruik door voetgangers (Grootveldlaan).
-
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Herendal: ondanks de gekleurde verharding begeven voetgangers
zich op het fietspad

Koning Boudewijnplein: dubbelzinnige markering en gevaarlijke
oversteek voor fietsers
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Tervurenlaan: einde van het fietspad, verhoogd gevaar bij lange
oversteek
Het gebruik van de fiets als vector van multimodaliteit met de metro kan
zeer nuttig zijn voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe. Via relatief
korte trajecten waarop het dienstrooster goed wordt nageleefd, zijn de
metrostations van lijn 1 te bereiken, die voortaan een interessante
verbinding van slechts enkele minuten naar het stadscentrum bieden. Er is
echter niet voldoende mogelijkheid om zijn fiets veilig te stallen, met
name aan de eindhalte Stokkel, waar de fietsenstallingen verzadigd zijn, en
aan station Montgomery, waar fietsenstallingen gewoon helemaal
ontbreken.
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H. BEWEGWIJZERING EN VERKEERSTEKENS
In dit hoofdstuk maken we een onderscheid tussen twee soorten
informatie:
- bewegwijzering (inlichtingen met betrekking tot bepaalde
bestemmingen);
- verkeerstekens (verticale borden met informatie met betrekking tot
het verkeersreglement).

2. Supralokale bewegwijzering: gelijk te stellen met secundaire gewestelijke
bewegwijzering. Deze bewegwijzering wijst naar plaatsen in de
buurgemeenten. Er is bijvoorbeeld supralokale bewegwijzering naar de
Albert Hall. De weg wordt aangegeven vanaf het Maarschalk
Montgomeryplein.

1. BEWEGWIJZERING
Bewegwijzering is absoluut onmisbaar voor een goede organisatie van het
verkeer. Weggebruikers kennen niet altijd de juiste weg naar hun
bestemming. De bewegwijzering geeft daarom de locatie van courante
bestemmingen aan, rekening houdend met de gemakkelijkste weg om de
bestemming te bereiken.
Bewegwijzering kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd.

Lokale bewegwijzering, borden F33a (Alfred Madouxlaan)

1. Primaire gewestelijke bewegwijzering: geeft de beste route aan naar
algemene bestemmingen binnen of buiten het gewest. Deze
bestemmingen zijn: de Ring rond Brussel, Tervuren, de Heizelvlakte, de
E40, Brussel Nationaal, het stadscentrum en de Europese instellingen.
Deze bewegwijzering treft men alleen aan op de belangrijkste
gewestwegen: de Tervurenlaan, de Woluwelaan en de Vorstlaan.
Aanduiding van de Albert Hall op het Maarschalk Montgomeryplein

4. Nabijheidsbewegwijzering: bewegwijzering die een bestemming aangeeft,
wanneer men het punt bijna bereikt heeft. Meestal wordt hiervoor
gebruikgemaakt van één bord of ook wel twee opeenvolgende borden.
Deze bewegwijzering heeft een uitgesproken lokaal karakter, maar men kan
niet zeggen dat het gaat om plaatsen die minder belangrijk zijn dan die van
de lokale bewegwijzering.
Dit type bewegwijzering komt nagenoeg niet voor in Sint-Pieters-Woluwe.

3. Lokale bewegwijzering: wijst de weg naar plaatsen op het gemeentelijke
grondgebied. De bestemming wordt aangeduid door een opeenvolging van
wegwijzers. Deze bestemmingen kunnen uiteenlopend van aard zijn:
sportuitrustingen,
socio-culturele
centra,
gemeentediensten,
onderwijsinstellingen en gehuchten. Deze bewegwijzering geeft ook aan
welke weg men moet volgen om uit te komen in het centrum van de
verschillende wijken.
Deze bewegwijzering omvat verscheidene borden per bestemming, waarbij
de route wordt aangegeven vanaf ca. 500 tot 1.000 meter van de
aangeduide plaats. De borden van de lokale bewegwijzering vertonen in
Sint-Pieters-Woluwe een zekere homogeniteit wat betreft hun afmetingen
en de grootte en het lettertype van de tekens. Deze borden zijn allemaal
van het type F33a. Belangrijk om te weten is dat deze bewegwijzering
alleen op de grootstedelijke wegen, hoofdwegen en interwijkenwegen
wordt ingezet.
Gewestelijke bewegwijzering op het Maarschalk Montgomeryplein
Een van de zeldzame borden van de nabijheidsbewegwijzering (nabij het
gemeentehuis, Paul-Henri Spaakvoorplein)
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5. Specifieke bewegwijzering voor het actief vervoer: deze vorm van
bewegwijzering heeft onlangs zijn intrede gedaan in Sint-Pieters-Woluwe
met de wegwijzers van de Groene Wandeling en de Gewestelijke
Fietsroutes. De bewegwijzering van de GFR bevindt zich in de fase van
voltooiing, maar de bewegwijzering voor voetgangers vertoont nog veel
lacunes. Slechts hier en daar staat een bordje.

6. Andere soorten bewegwijzering vullen de informatie aan, zoals plaats- en
straatnaamborden en preventieborden.

De globale balans van de bewegwijzering in Sint-Pieters-Woluwe is
'bevredigend' want:
- één paal bevat slechts zeer zelden borden van verschillende 'generaties',
wat de leesbaarheid ten goede komt;
- de bewegwijzering voor zachte mobiliteit is in ontwikkeling;
- niet alle interessante plaatsen zijn correct aangeduid en de wegwijzers
zijn meestal gericht op het autoverkeer.
Ook de volgende problemen verdienen vermelding:
- Het grote aantal borden op één paal of op verscheidene palen direct na
elkaar maakt de informatie moeilijk leesbaar.

Wandelbordje in de François Desmedtstraat naar de Groene Wandeling

Het lappendeken van informatieborden op het Dumonplein

GFR-bordje 3A met andere richtingen en afstanden (de Hinnisdaellaan)
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- De leesbaarheid van de borden is niet altijd optimaal. Er zijn bijvoorbeeld
plaatsen waar overwoekerende vegetatie de borden helemaal of
gedeeltelijk bedekt. Hoewel de borden over het algemeen in goede
staat verkeren, moet de staat van de borden regelmatig gecontroleerd
worden, om eventuele beschadiging op te sporen.

2. VERKEERSBORDEN
Tot slot willen we ook dieper ingaan op de toestand van de verticale
signalisatie (verkeersborden). Deze is vaak (te) dicht, soms verwarrend en
kent een echte inflatie sinds de uitvoering van allerlei bepalingen (zone 30,
parkeerbeperking enz.). De overvloed aan signalisatie is niet alleen
esthetisch onverantwoord, maar kan ook contraproductief zijn. De
automobilist wordt bedolven onder een overvloed aan informatie van
allerlei aard en kan daardoor soms informatie missen die van cruciaal
belang is voor de verkeersveiligheid (verlies van waakzaamheid).
Een rationalisering van het gebruik van borden zou welkom zijn (teneinde
het aantal borden te verminderen). In vele gevallen wordt dit
gerechtvaardigd door het feit dat er in een zone 30 of een woonerf minder
verkeersborden nodig zijn, aangezien de regelgeving voor deze zones op
zichzelf al een aantal beperkingen inhoudt.
Wanverhouding tussen het reclamebord en het GFR-bord op het
Dumonplein

Het bovenste deel van het bord is onleesbaar door de bladeren (hier: Louis
Gribaumontlaan)

- De scholen van Sint-Pieters-Woluwe worden niet duidelijk onder de
aandacht gebracht. In tegenstelling tot andere gemeenten van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er in Sint-Pieters-Woluwe niet
voldoende een banniervlagsysteem ingevoerd om de aandacht van de
automobilist te vestigen op het feit dat hij een school nadert.

Een opeenvolging van verkeersboden leidt tot onleesbaarheid (hier: Félix
Poelsstraat en Kleine Kerkstraat)

De algemene staat van deze bewegwijzering maakt een vernieuwing van
het straatnaambord en een reparatie van de bevestiging nodig (hier: Grote
Prijzenlaan)

Banniervlag om de aandacht te vestigen op het college Jean XXIII
(Woluwelaan)

Ook de positionering en het onderhoud van de palen op de openbare
ruimte verdienen aandacht. Sommige palen staan midden op het trottoir
en snijden dus de ruimte voor het voetgangersverkeer in twee, zodat de
vrije doorgangsbreedte kleiner wordt. In sommige gevallen wordt deze
breedte daardoor te klein om een persoon met beperkte mobiliteit door te
laten.

- De bewegwijzering moet in verhouding zijn tot de andere visuele
elementen die haar omringen, zodat ze niet 'in het niets verdwijnt'.
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Manoir d'Anjoulaan: een verkeersbordpaal in het midden van het trottoir
beperkt de plaats voor fietsers en voetgangers en kan gevaarlijk zijn voor
fietsers

Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan de signalisatie tijdens
wegenwerken. De signalisatie moet duidelijk genoeg zijn en mag niet in
conflict komen met de gebruikelijke signalisatie.

Tijdelijke signalisatie tijdens werken (hier: Jacques de Meurerslaan)
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-

I. MILIEUEFFECTEN VAN HET VERKEER
Het gemotoriseerd verkeer genereert veel luchtverontreiniging en lawaai.
Dit is een zeer uitgebreide materie waarvoor al verscheidene maatregelen
werden aangekondigd (Luchtkwaliteitsplan, Geluidsplan), maar waarvan de
resultaten in de praktijk niet altijd merkbaar zijn. Het gaat bovendien om
een structureel probleem (maatschappelijk verschijnsel) dat het effectieve
actieterrein van de Gemeente ver overstijgt. Toch is in deze optiek elke
maatregel om het gemotoriseerde verkeer te beperken of de snelheid
terug te dringen en de hinder te verminderen, welkom.

De rijsnelheden hebben een grote invloed op de geluidsbelasting. Kaart
D. 9 toont de plaatsen ('overdreven snelheid') waar de verkeersregels
vaak overschreden worden.
Het vrachtwagenverkeer is op gewestelijk niveau beperkt, maar
vrachtwagens zijn zeer belastend op het gebied van geluid en
luchtverontreiniging (kaarten D.3 en D.4).
Meer lokaal hebben de wijkwegen (zelfs een zone 30) te kampen met
bovenmatig doorgaand verkeer, waarvan de gevolgen ook hier en daar
worden versterkt door een 'canyoneffect' (François Desmedtstraat,
Bosstraat, Stokkelsesteenweg).
Bepaalde luide verhardingen (kasseien) vergroten het geluidseffect van
het verkeer (cf. kaart B.1) nog. Dat geldt ook voor platenbeton. Op
bepaalde delen van de weg volstaat dit om een geleidelijke vervanging
door een gladdere, stillere verharding te rechtvaardigen.
De staat van het wegdek speelt ook een rol. Schade aan het wegdek
resulteert meestal in meer geluidshinder. Bovendien doet het afbreuk
aan het esthetische aspect (bijv. in de Xavier Henrardlaan)

-

-

-

1. Luchtkwaliteit
Het is algemeen geweten dat het autoverkeer een zwaar stempel drukt op
het niveau van de luchtverontreiniging (cf. de vergelijking met metingen op
autoloze dagen).

-

2. Geluidsomgeving
De invloed op de geluidsomgeving in Sint-Pieters-Woluwe kan als volgt
worden samengevat:
-

-

-

De milieueffecten van het verkeer moeten gerelateerd worden aan de
verkeersdrukte. Het is logisch dat de hinder het grootst is langs de
belangrijkste verkeersassen en nog kan worden verscherpt door de
topografie en plaatselijke bijzonderheden.
De Multiblootstellingskaart (2006) die de geluidsbelasting van de
blootstelling aan het verkeer weergeeft, werd geactualiseerd in het
kader van het Geluidsplan (2008-2013). Deze kaart laat zien hoe groot
de geluidshinder is langs de grootste verkeersassen van Sint-PietersWoluwe en meer bepaald voor heel de rand van het gemeentelijke
grondgebied, die wordt doorkruist door de Tervurenlaan, de Vorstlaan
en de Woluwelaan. Op het kruispunt van deze assen loopt de
geluidshinder hoog op.
Op het grondgebied van de gemeente is weinig te merken van het
achtergrondgeluid dat afkomstig is van de Ring rond Brussel.
Een ander zwart punt van het wegverkeersgeluid zijn de assen die de
gemeente omkaderen, met name de Vrijwilligerslaan, de Louis
Gribaumontlaan, de Edmond Parmentierlaan, de Grootveldlaan, de as
Orbanlaan – Madouxlaan – Dumonplein – de Hinnisdaellaan Grensstraat, Herendal en de Baron Albert d'Huartlaan, evenals de Witte
Vrouwenlaan.

Blootstelling aan het geluid van het wegverkeer (boven) en van tram en
metro (onder) (Lden) (Leefmilieu Brussel – 2006)

Xavier Henrardlaan: wegdekschade leidt tot geluidshinder, verlelijking en
slecht verkeerscomfort
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Niet alleen de individuele verplaatsingen en het goederenvervoer
genereren milieuhinder.
Ook de spoorweginfrastructuur wordt genoemd als een bron van
geluidshinder in het gewestelijke Geluidsplan (tramlijnen 39 en 44). Deze
infrastructuren kunnen echter helpen de hinder veroorzaakt door het
wegverkeer te verminderen.
Het zijn vooral de bussen die het voorwerp uitmaken van klachten van de
bevolking, vooral waar ze op smalle wegen rijden (bijv. in de van der
Meerschenlaan); Dieselbussen worden te vervuilend bevonden. De MIVB
heeft hiermee rekening gehouden en bij de vernieuwing van haar
voertuigenpark geopteerd voor voertuigen die minder vervuilend en stiller
zijn.
Hoewel dit thema volledig buiten het werkingsgebied van een GMP valt,
willen we toch even aanstippen dat de bevolking regelmatig klaagt over de
vliegtuigen die over de gemeente vliegen.
Ten slotte kan men het ook hebben over de visuele verontreiniging en zelfs
de geurvervuiling van de mobiliteit:
-

-

Het feit dat de openbare ruimten bezaaid zijn met geparkeerde auto's
is niet bepaald mooi of een meerwaarde voor de ruimtelijke ordening.
De overvloed aan verticale signalisatie, op alle wegen, groot of klein,
tast de esthetiek aan, zeker op plaatsen waar grote inspanningen ter
verfraaiing zijn gedaan (zo hebben bepaalde palen rond het
Dumonplein meer 1,5 m borden op een totale hoogte van ca. 2,5 m).
Het herschilderen van de markeringen op de grond
(voetgangersoversteekplaatsen enz.) gaat gepaard met geurhinder in
de wijken (gelukkig slechts enkele dagen per jaar).
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- de veiligheid van het openbaar vervoer vergroten;

J. VOORUITZICHTEN EN PLANNEN
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de keuzes die gemaakt zijn in het GPDO,
het IRIS2-plan, het GBP en het GemOP op het gebied van mobiliteit. Ook
projecten op het gebied van verkeer en bepaalde vastgoedprojecten die
worden uitgevoerd of ter studie liggen in Sint-Pieters-Woluwe (en die
gevolgen kunnen hebben op het gebied van mobiliteit), komen aan bod.

1. HET GEWESTELIJK PLAN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING
Het GPDO werd aangenomen in december 2013 en legt de basis vast voor
de toekomstige ontwikkeling van het gewest.
Op het gebied van mobiliteit en vervoer beoogt het GPDO een beleid van
duurzame ontwikkeling, waarbij de openbare ruimten en de leefomgeving
verbeterd worden terwijl tegelijkertijd ook de woonwijken beter
beschermd worden.

Een van de prioritaire doelstellingen heeft betrekking op de mobiliteit, met
name "Mobiliteit als factor voor duurzame stadsontwikkeling", met als
strategische lijnen:

b. Metro

- het goederenvervoer en de goederendistributie reorganiseren.
- Bepaalde doelstellingen zijn deels (gedeeltelijk) bereikt (aanleg van de
gewestelijke Groene Wandeling enz.).

Het gewestelijke mobiliteitsplan – IRIS 21 – is de concrete vertaling van het
mobiliteitsluik van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling
(GPDO), op basis van oriëntaties (prioriteiten) en in een optiek van
duurzame ontwikkeling. Het werd voltooid in 2008, maar pas aangenomen
door de gewestregering in de zomer van 2010.
Er zijn negen prioritaire acties vastgelegd in het IRIS2-plan:
- Het openbaar vervoer aantrekkelijk maken
- Een gerationaliseerd,
ontwikkelen

gespecialiseerd

en

beveiligd

- Mobiliteit en ruimtelijke ordening op elkaar afstemmen

- de invloed van het actief vervoer op de mobiliteit vergroten;
- naar een rationeel gebruik van de personenauto.

Als operationele maatregelen op het gebied van mobiliteit geeft het GPDO
ook de richting aan, om een duurzame mobiliteit ten dienste van de
Brusselaars te garanderen:
- het voetgangersnet als draagstructuur van de stad ontwikkelen;
- de toegankelijkheid van het openbaar vervoer verbeteren;

wegennet

- Een rationeel gebruik van de auto aanmoedigen

- intermodaliteit rond van de openbaarvervoerknooppunten.

ter

- specialisatie van de wegen, om de woonwijken te beschermen;
- vermindering van de ruimte die op de openbare ruimte is toegewezen
aan de auto in vergelijking met andere vervoerswijzen;

2. Hiërarchisering van de wegen
Invoering van zone 30 op alle plaatselijke wegen. Deze actie beoogt
verscheidene verbeteringen:

- bescherming van de zwakke weggebruikers op de plaatselijke wegen.

De invoering van zone 30 is minder doeltreffend als ze niet gepaard gaat
met inrichtingen die de snelheid fysiek beperken (ezelsrug, Berlijns kussen
enz.).

- Beheer en informatie rond mobiliteit

3. Parkeerbeheer

- De logistiek en de verdeling van de goederen verbeteren
- De 'governance' verbeteren om de IRIS-doelstellingen te waarborgen

Het gewestelijke parkeerbeleid moet iedere gemeente op de goede weg
zetten voor de ontwikkeling van een eigen gemeentelijk actieplan voor alle
hiërarchische niveaus van het wegennet.

Hoewel het IRIS2-plan meer de nadruk legt op principes en minder op
welbepaalde geografische acties, zullen sommige van de geplande
maatregelen concrete gevolgen hebben voor Sint-Pieters-Woluwe. We
vatten ze hieronder samen.

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (dat van kracht geworden is in 2014)
voorziet in de uitbreiding van de beperking van het langparkeren tot de 2e
stadskroon. Te dien einde wordt gepleit voor de installatie van
parkeerautomaten, maar met behoud van bewonersparkeren. Voor de
commerciële functie wordt ook kortparkeren aangemoedigd.

1. Openbaar vervoer
a. Tram
- Tramlijn 94 wordt verlengd en geëxploiteerd als lijn met een hoog
dienstniveau (HDN-lijn). De lijn krijgt een eigen bedding over heel het
traject, wat een hoge reissnelheid mogelijk maakt.

- de wegcapaciteiten rationaliseren en het parkeren organiseren;
- de leefomgeving verbeteren, de openbare ruimte herkwalificeren voor
een beter milieu;

o op lange termijn: door de metrolijnen te reorganiseren en
gemeenschappelijke trajecten die de gelijkvloerse scherpe
kruising van de lijnen 1 en 5 veroorzaken, te schrappen.

- de woonwijken beschermen tegen het doorgaand verkeer dat naar daar
uitwijkt omdat de hoofdverkeerswegen steeds meer verzadigd raken;

- De actieve vervoerswijzen bevorderen

- Een gecoördineerd en regulerend parkeerbeleid toepassen

- een netwerk van sterke openbaarvervoerknooppunten,
ondersteuning van de ontwikkeling;

o op middellange termijn: door om te schakelen naar automatische
besturing;

2. HET GEWESTELIJK MOBILITEITSPLAN (IRIS2-plan)

- hiërarchisering van de openbaarvervoerknooppunten;

Als beleidshefboom wordt een structuur van duurzame mobiliteit
aangemoedigd, om de stadsontwikkeling aan op te hangen, met de
volgende strategische lijnen:

- De verzadiging van de metro verhelpen:
o op korte termijn: door de frequentie te verhogen;

1

Het IRIS1-plan dat de gewestregering in 1998 had goedgekeurd, had het jaar 2005
als horizon voor de verwezenlijking. IRIS 2 is een actualisering van IRIS 1: de
gegevens zijn geactualiseerd en bepaalde vertragingen bij de uitvoering zijn
toegelicht. Dit tweede luik vormt een nieuw elan en heeft vooral de jaren 2015 en
2018 als horizon.

Om het gebrek aan plaatsen op de openbare weg in bepaalde woonwijken
te verhelpen, worden synergie-effecten buiten de openbare weg
overwogen als nachtelijk parkeren voor bewoners op parkeerplaatsen die
overdag voor kantoren bestemd zijn.

4. Multisectorale mobiliteit
Het Gewest heeft de ontwikkeling van een bedrijfsvervoerplan verplicht
gesteld (ordonnantie aangenomen in mei 2009) voor elke organisatie met
meer dan 100 personeelsleden op één plaats (deze verplichting bestond al
sinds 2004 voor ondernemingen met meer dan 200 personeelsleden).
Een dergelijke verplichting zal ook gelden voor onderwijsinstellingen. Het
Gewest wil een prediagnose verplicht stellen, met een pedagogische
sensibilisering
door
middel
van
didactisch
materiaal
en
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bereikbaarheidsfiches. De kleuter-, basis- en secundaire scholen zullen op
een gewestelijke subsidie kunnen rekenen voor de vrijwillig op te stellen
plannen.
Een vervoersplan zal ook verplicht zijn voor al culturele, commerciële of
sportieve activiteiten die plaatsvinden in een open of gesloten ruimte, privé
of openbaar, tijdelijk of occasioneel, periodiek of permanent, vanaf het
moment dat er minstens 1.000 deelnemers per dag zijn.

5. Beheer en governance
Door middel van een mobiliteitsbarometer zou om de twee jaar bij het
grote publiek nagegaan worden hoe groot de afstand is tussen de
verwachtingen van de burgers en hun perceptie van de verstrekte diensten.
De verschillende mobiliteitsactoren zullen hun lopende acties aan deze
gegevens kunnen aftoetsen.
Om de tien jaar moet er een enquête bij de gezinnen gehouden worden om
te peilen naar de evolutie van hun gedragingen op het gebied van
mobiliteit.

3. HET GEWESTELIJK BESTEMMINGSPLAN (GBP)
1. Kaart van de bodembestemmingen
Het GBP, dat in werking is getreden in juni 2001, regelt de
bodembestemmingen met verordenende waarde. In Sint-Pieters-Woluwe
bevestigt het GBP grotendeels de feitelijke situatie.
Het grootste deel van de wijken heeft als bestemming typisch woongebied.
De grote groengebieden en gebieden voor voorzieningen (scholen, sport
enz.) worden bevestigd in dat statuut. Daarnaast zijn er enkele gemengde
gebieden, met name nabij het Dumonplein, en een sterk gemengd gebied,
nabij het Meiersplein.

De krachtlijnen van het GemOP zijn:
- de doorsijpeling van het doorgaand verkeer en zo de druk van het
autoverkeer verminderen;
- de wegen beter beveiligen;
- de collectieve (openbaar vervoer, carpooling) of niet-gemotoriseerde
(wandelen, fietsen) vervoerswijzen ontwikkelen en het oosten en het
westen van de gemeente voor voetgangers en fietsers verbinden door
de Woluwevallei.
Deze vallen samen met de belangrijkste doelstellingen van het IRIS1-plan
(aangenomen in 1998), die ook nog doorspelen in het IRIS2-plan
(aangenomen in 2010). Hoewel een significant deel van de interventies
waarin het GemOP voorziet, gerealiseerd is, merken we op dat een groot
deel van de vaststellingen en de doelstellingen nu, vijftien jaar later, nog
altijd actueel is.

5. DE LOKALE AGENDA 21
In 2011 keurde Sint-Pieters-Woluwe zijn Agenda 21 goed, die
aandachtspunten en vooral actiepunten bevat om aan te zetten tot de
ontwikkeling van praktijken die aansluiten bij de principes van duurzame
ontwikkeling. Sommige daarvan hebben betrekking op mobiliteit en
vervoer, met name:
- het bevorderen van vervoerswijzen die minder energie verbruiken;
- de burgers sensibiliseren en aanmoedigen in hun keuze voor een meer
duurzame mobiliteit;
- hernieuwbare energieën bevorderen;
- een ontwerp van het grondgebied en de openbare aanleg promoten dat
bereikbaarheid en samengaan van alle gebruikers in de hand werkt;
- het behoud van de natuurlijke rijkdommen stimuleren en de
verschillende vormen van verontreiniging bestrijden.

6. ONROERENDGOEDPROJECTEN

2. Wegenkaart
Kaart 5 van het GBP heeft betrekking op de wegen:
- De Tervurenlaan, de Vorstlaan en de Woluwelaan zijn opgenomen als
grootstedelijke wegen.
- De routes van GFR 3, 4 en B zijn erin opgenomen, maar niet die van GFR
C.

4. HET GEMEENTELIJK ONTWIKKELINGSPLAN
Sint-Pieters-Woluwe heeft zijn gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP)
goedgekeurd in 1999. Het bevat een hoofdstuk over het vervoer.

Het GMP moet rekening houden met de bekende projecten van
vastgoedontwikkelaars en/of het bestaan van grondreserves die op korte of
middellange termijn aangewend kunnen worden voor nieuwe stedelijke
functies.
Het moet immers in de mate van het mogelijke anticiperen op de
toekomstige ontwikkelingen en hun gevolgen voor de mobiliteit,
bijvoorbeeld wat betreft de vraag naar openbaar vervoer, de
parkeerbehoefte, de verkeersstromen enz.
Enkele voorbeelden van projecten:
- de vergroting van de parking van de winkel ROB, aan de Woluwelaan;
- de vergroting van Stockel Square en de ondergrondse parking en het
maken van een nieuwe in- en uitgang aan de Vandermaelenstraat;
- de conversie van een kantoorgebouw in woningen op het Meiersplein;

- de conversie van het kantoorgebouw Groene Hond in woningen, tussen
de Jules de Troozlaan en de Paul Wemaerestraat;
- de uitbreiding van het Collège Jean XXIII in de Woluwelaan;
- de uitbreiding van het Collège Jean XXIII in de Edmond Parmentierlaan;
- nieuwe woningen op de oude vestiging van Sibelga in de Konkelstraat,
aan de kant van Sint-Lambrechts-Woluwe (wat gevolgen kan hebben
voor de mobiliteit in Sint-Pieters-Woluwe, met name op de
Stokkelsesteenweg en in de Konkelstraat).
Deze projecten, die gelijkstaan aan nieuwe bewoners en nieuwe
werkgelegenheid, zullen uiteindelijk leiden tot extra verkeer, waardoor het
mogelijk nodig is de bereikbaarheid van de plaatsen te herzien.

7. ANDERE PROJECTEN MET BETREKKING TOT HET VERVOER
Tot slot willen we nog enkele projecten met betrekking tot mobiliteit, die
deels nog niet eerder vermeld werden, onder de aandacht brengen:
- Er is onlangs een wedstrijd uitgeschreven voor de heraanleg van het
Dumonplein. Naar verwachting zal deze heraanleg op zeer korte termijn
uitgevoerd worden. Er wordt onder andere meer plaats gecreëerd voor
voetgangers en fietsers, terwijl er parkeerplaatsen verdwijnen. Daarbij
wordt ook de Baron Albert d'Huartlaan heraangelegd.
- Ook het Meiersplein zal op zeer korte termijn heraangelegd worden. Dit
project omvat eveneens de heraanleg van de Pierre De Cockstraat en de
Louis Thysstraat.
- De Woluwelaan wordt vernieuwd samen met de verlenging van tramlijn
94 tot Roodebeek. Het project voorziet in de handhaving van de twee
rijstroken in beide richtingen, maar versmald, om de inachtneming van
de snelheidsbeperking tot 50 km/u te ondersteunen. De tramsporen
zullen zich aan de zijde van het park bevinden en worden voorzien van
gras, om het landschappelijke uitzicht van de Woluwevallei te
versterken. Er zal een wandel- en fietsstrook komen tussen het
parkgebied en de tramsporen, die zal dienen als buffer tussen het
verkeer en het park dat gelegen is in Natura 2000-gebied. Een
tweerichtingsfietspad en een breder trottoir voor de scholen staan
eveneens op het programma.
- De eindhalte Konkel van buslijnen 36 en 28 op de Stokkelsesteenweg,
voor de begraafplaats van Sint-Pieters-Woluwe wordt heraangelegd.
In de meeste buurgemeenten zijn mobiliteitsstudies verricht:
- Sint-Lambrechts-Woluwe beschikt over een GMP dat van kracht is
geworden op 16 december 2013.
- Oudergem heeft zijn GMP goedgekeurd in 2009.
- Etterbeek heeft zijn eerste GMP ingevoerd in 2004 en het plan herzien
in 2010.
- Tervuren heeft de definitieve versie van zijn mobiliteitsplan
goedgekeurd in april 2011 en Kraainem deed hetzelfde in 2009.
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